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  Серге́й Ерва́ндович Кургиня́нِسرگی کورگینیان  داکتر :نویسنده

  داکتر محمد سالم اسپارتک: ترجمه به فارسی 

تصمیم گرفته شد که دوستان را بیشتر . روز وعده شده، ممکن نیست 3 – 2این کار در . شود در نظر است تمام متن مانیفست به زبان فارسی ویراستاری
از همه دوستان خواهشمندیم که اینجانب را ببخشند، اگر نارسایی های در متن فارسی . جود را به شکلی که است، به نشر برسانیممنتظر نسازیم و متن مو

قابل یادآوری است که ترجم� سندی به نام مانیفست در گذشته ها نیز در نخستین، دومین و حتی چندمین کوشش طور . این مانیفست به مشاهده میرسد
. متن فارسی رساتر و خوبتر را تقدیم خواننده گان عزیز کنیم) روز 30 –روز  15(وعده میدهیم که پس از یک مدت زمان نسبتًا کوتاه . شده بودEزم صیقل ن

  .ه متن بهتر آمدنی استبخوانید و انتظار داشته باشید کشید، همین متن را خبب نبر متمام نارسایی های این نسخه را حاE لطف کنید و 

 ---------------------------------------------------------------------------------  

  از سرمایه داری بعد

  »ماهیِت زمان«ُجنبِش مانیفسِت 
  چارچوِب مفهومی و وجودی. پیشگفتار

 طلبی ترَصاما هیچ ربطی با ُف. ضرور است از بعضی جهاتاین طبیعی و . هر جنبش انسانهای دارای دیدگاها و اعتقادات مختلف را متحد میسازد
  .مشترکی را انجام دهند، با همدیگر متحد سازد وظیف�باید چیزی وجود داشته باشد که انسانهایی را که میخواهند  :ندارد) اپورتونیزم(

سیاسی، اخ[قی و وجودی را برای تمام شرکت  مشترِک قلمرِواست که  چارچوب، بلکه نوعی )general principle(، نه کدام اصل یا پرنسیِپ کلی چیزو این 
  .کننده گان مشخص میسازد

  چگونه است؟» زمان ماهیِت« این چارچوب برای جنبِش

 .هار اصل یا پرنسیپ داردتنها چ

نیروهایی که مسؤولیت این فروپاشی را به گردن . یالیستی را تراژیدی شخصی تلقی میکنیمسوس یشورو یراتحاد جماههم� ما فروپاشی  .1پرنسیپ شماره 
آخر نابود سازند و از همان نیرنگ ها استفاده  این به ویژه اکنون روشن است که همان نیروها میکوشند روسیه را تا. دارند، ما را از میهن ما محروم ساختند

  .یالیستی را سازماندهی کنندسوس یشورو یراتحاد جماهفروپاشی  ،کنند که برای شان ُمیسر ساخت

ا با گذشت زیر. برعکس، افزون می شود ،سالها کاهش نمی یابد درِد این ضایعه با گذشِت. است ضایعهبرای ما یک  ،بنابراین، از دست رفتن اتحاد شوروی
  .دردناک افزایش می یابد که چه چیزهای زیاد را آنگاه از دست دادیم آگاهِیاین زمان، 

درِب قلبم را می  ک[سخاکستِر « :قهرمان حماسه ها و داستانهای فولکلور هالندی و آلمانی، به تکرار می گفت ،)Till Eulenspiegel(شپیگل ِان ِل یتیل ُا
انتقام پدرت را برو  :معنی این عبارت. اسپانیا پدر او را سوختاند و مبدل به خاکستر کرد inquisition انکویزیسیوِن. بود Klaas ک[ستیل، نام پدِر( »کوبد
  ).مترجم -! بگیر

  .همین درد ما را متحد میسازد. درِب قلبهای ما را می کوبد یاتحاد شوروخاکستِر 

 .توانند با ما باشند نمیوبد، ک نمیآنهایی که این خاکستر، درِب قلبهای شان را 

  .چون در قلبهای ما زنده است، پس اتحاد شوروی میتواند دوباره زنده شود. اتحاد شوروِی ویران شده، در قلبهای ما زنده است

  .گوییم و تنها از آن سخن می ما از آن. بلی، انتقام. است) revenge(اصلی انتقام  توانایی نگهداری در قلب، آنچه را که در واقعیت نابود شده، پیش شرِط

  .تنها همین و نه چیزی بیشتر. شکست و آماده گی برای پیروزی انتقام یعنی آگاهی از تلخِی

حاضر هستیم . مگر ما تسلیم نشده ایم. شخصی خود تلقی می کنیم و از آن رنج می بریم خلقهای خود و شکسِت ما فروپاشی اتحاد شوروی را به مثاب� شکسِت
  .ا ادامه دهیم و پیروز شویممبارزه ر
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می دانیم که دریافِت پاسخ به این سوال بسیار . کیست میخواهیم بدانیم، چرا اتحاد شوروی فروپاشید و تقصیر این تراژیدی به گردِن.  2پرنسیپ شماره 
ن نیز تله ها و دام های فریبنده می چیند و پرده های میدانیم که دشمن اکنو. میدانیم که دشمن برضد ما از س[ِح پیچیده و از نیرنگ کار گرفت. دشوار است

  .است جنایتما پاسخهای ساده نمی خواهیم، زیرا میدانیم که ساده گی در اینجا، بدتر از . دودی ایجاد میکند

 بیاموزیم و از موانع نو و نوترِِ قطعی، حاضریم در جستجوی پاسِخ. ما از صرف کردن نیروی خرد و روح و روان خود دریغ نمی کنیم تا به حقیقت دست یابیم
  .دشواریها بگذریم

اگر Eزم . جوره چکم� آهنیِن ساییده شده حکایت میشود هفتدر داستانهای روسی از . نهایی بدهیم، فردا آن را میدهیم اگر حاضر نباشیم امروز پاسِخ
و ما این پاسخ را . قطعی به سوال خود هستیم را خواهان دریافت پاسِخراهپیمایی می ساییم، زی جوره چکم� آهنین را در رونِد هفتاد و هفتباشد، ما 

  .دریافت می کنیم

  .کیها در فروپاشی اتحاد شوروی مقصر میباشند، بلکه میخواهیم بدانیم که قصد و نقش� واقعی آنها چه بود ،ما نه تنها میخواهیم بدانیم.  3پرنسیپ شماره 

باز گرداندِن از دست . تنها برای همین هدف، به سوی حقیقت رسوخ می کنیم. را باز گردانید دست رفتهمیتوان از این را نیز میخواهیم بدانیم که چطور 
  .رفته، بارها دشوارتر از یافتن پاسخ به این سوال است که کی، چطور و چرا محبوب ما را از ما گرفت

و این پاسخ را به دست می . ه این سوال دریابیم که چطور از دست رفته را بازگردانیممیخواهیم پاسخ واقعی و کامل را ب. از این دشواری نیز هراس نداریم
 .آوریم

  .کور است عشقبدون خرد، . ، خرد ناتوان استعشقبدون .  4پرنسیپ شماره 

ای این که خرِد خود را خوشنود سازیم و نه تنها بر .خود را بدانیم، راه های پیروزی را دریابیم میخواهیم ِسِرشِت شکسِت. خرد و عشق کافی نیست تنهااما 
  .نه تنها میخواهیم بدانیم که چطور از دست رفت� خود را بازگردانیم، بلکه میخواهیم آن را بازگردانیم. درِد قلبی خود را تسکین دهیم

میخواهیم برزمیم تا از دست رفته را . داریمما این اراده را . قلب و خرد، اگر متحد هم شوند، در صورتی که اراده وجود نداشته باشد، ناتوان هستند
خود آب سرد بپاشیم،  میتوانیم بر حواِس ما .به سر بریم) convulsion(می خواهیم در اخت[جات  نه، و )ecstasy(می خواهیم به وجد آییم  نه. بازگردانیم

 .ز همه موانع و دشواریها خواهد گذشتخرِد ما توانایی گذشتن از دشواریها را دارد و ا. بدون اینکه آن را از دست دهیم

  .برای ما ضرور است که عشق بورزیم و بدانیم، تا بتوانیم عمل کنیم. اما هم� اینها برای ما، تمرین دادِن روح و خرد ما نیست

  .ن استجها دادنتغییر میکردند، در حالی که مسأله بر سر  تشریح بسیار طوEنی جهان را دانشمندان مدِت :میگوییم مارکسبه دنباِل 

، )moral(، اخ[قی )conceptual(اینها چارچوب مفهومی . چیز دیگرکدام تنها این چهار پرنسیپ و نه . اینها همان چیزهایی است که ما را متحد می سازد
ما صرف رهسپاِر یک راه . اندیشیماین چارچوب، ما به طور متفاوت احساس میکنیم و می  در داخِل. و سیاسی ما را مشخص میسازند) existential( وجودی

تکرار . و در این روند، ما همیشه متفاوت از یکدیگر باقی می مانیم. باور داریم که سفر در جستجوی از دست رفته، ما را نزدیک میسازد. مشترک می شویم
 .بریم و خصلت آن را درک می کنیم متفاوت از همدیگر از این ضایعه رنج می ما به صورِت. می کنیم که این، نورمال و حتی ضرور است

  .و آن را باز می گردانیم. میخواهیم از دست رفت� خود را بازگردانیم مگر

دودلی و بی اراده گی  همتعصِب سیکتاریستی و  همبرای ما . آنهایی که این پرنسیپهای چهارگانه را که ما را متحد میسازد، نمی پذیرند، بگذار کنار بروند
  .انه میباشداپورتونیستی بیگ

ما، تحقق یگانه هدف اساسی و استراتژیک ما را میسر  پس از مشخص ساختن تمام چیزهایی که ما را متحد میسازد، گذر می کنیم به سوی آنچه که به نظِر
  .میسازد

  دوراِن معاصر محتواِی دربارu . 1بخش 
  بیست سال بعد.  1فصل 

  .بیست سال پیش اتحاد شوروی فروپاشید

  .پیش پرچم سرخ که بر فراز کریملین در اهتزاز بود، پایین آورده شدبیست سال 
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  .پساشوروی شد ایدیالوژی رسمی روسی� نویِن) anti-Sovietism(و انتی سوویتیزم ) anti-Communism(بیست سال پیش انتی کمونیزم 

جهانی  مدنیِت یرهای دهشتناک سوویتیزم و برگشت به آغوِشروسیه از زنج رهاییبلکه  نی فاجعهبیست سال پیش اع[م شد که فروپاشی اتحاد شوروی 
  .یعنی سرمایه داری است

 شِتبه کشور کبیر که با مساعی عظیم و قربانیهای بزرگ ایجاد شده بود، ُپ. برگشت به سرمایه داری به چیزهای بسیار و بسیار زیاد، پشت پا زدند به خاطِر
  .یخی خود پشت پازدندتار به شیوu زیست شوروی و به راِه. پازدند

  .سازگار ساخت فرهنگی- تاریخی با روسیه به مثاب� شخصیِت به مشکل میتوانرا » سرمایه داری«واقعیت این است که پروژه یی به نام 

ن لنین از اردوگاه و در همین راستا مخالفا. بسیار قانع کننده سخن رانده است »رشد سرمایه داری در روسیه« خود به ناِم لنین در این باره در اثِر

 - معلومات مختصر دربارu پوچوینیک ها ( دEیل آنها نیز به اندازu کافی قانع کننده میباشند. نیز سخن رانده اند) почвенники( پوچوینیک ها

گرایی یعنی َزپدنیچستوه که در برابر غرب  Slavophiliaیک جریان تفکر اجتماعی روسیه است مشابه به ِاس[ُوفیلی  Почвенничествоپوچوینیچستوه 

За́падничество- Westernism به میان آمد و هوادارن آن را به نام پوچوینیک ها  1860این جریان در سالهای . قرار داردпочвенники یاد میکنند .– 

  )مترجم

روسیه در جریان قرنها شکل  ژوازِی امپراتورِیبور. سیاسی است پراتیِک سخن بر سِر. میگفت چیدربارu این موضوع  کیاما مسأله بر سر این نیست که 
، این 1917تعیین کننده، بعد از انق[ب فبروری  �اما در لحظ. خود سیاستمداران و شخصیت های برجست� اجتماعی را پیش کشید گرفت و از صفوِف

رفتار و کردارش از ریشه با رفتاِر بورژوازی . ز را باختدر رونِد نیم سال همه چی. بورژوازی بی اراده گی و بی استعدادی تکاندهنده از خود نشان داد
 .فرانسه، انگلستان و حتی آلمان یا ایتالیا تفاوت داشت

امکانات قابِل تصور و غیرقابِل تصور را در اختیارش قرار  تماِمتاریخ تفاوتها آنقدر حیرت انگیز بودند که ناگزیر سوال دربارu ناتوانی طبقه یی مطرح شد که 
 .بودداده 

و چطور نجات . بلشویک ها با زحمِت بزرگ، کشور را از مرگ نهایی نجات دادند. شدفبروری منجر به شکست کشور  شکست بورژوازی روسیه بعد از انق[ِب
 )م - ن یا در نسوج حیوانی به معنای انجام دادن عمل پیوند در گیاها( پیوند زدِنبورژوازی، یعنی با اجتناب از  ضِد دادند؟ با پیش بردِن سیاست رادیکاِل

 .عبورناپذیر نسجی میان بورژوازی و میهن شان وجود دارد زیرا دریافتند که نوعی مانِع. روسی� تاریخی با بورژوازی

 ستگاِهد. روسیه یاسرمایه داری  یا :که چرا سوال چنین مطرح شده است دهندامکانات نداشتند، قلمفرسایی کنند و تشریح . بلشویک ها وقت نداشتند
)apparatus (زیرا مطابق به این . پی ببرند» روسیه یاسرمایه داری  یا« سواِل به ماهیِتمارکسیستی نیز به آنها اجازه نمیداد که از دیدگاه فلسفی  ک[سیِک

 .از مرحل� رشد سرمایه داری بگذرد بایددستگاه، هرکشور 

  به کدام معنی پشت سر گذاشته؟ و چرا؟. اما به نحوی از انحاء پشت سر گذاشته – بدخوب یا  -بلشویک ها اب[غ کردند که روسیه این مرحله را 

  .بلشویک ها در این باره پاسخ روشن و قانع کننده نمیدادند و نمی توانستند بدهند

در واقع آنها صاف و ساده فیودالیزم را می . داما آنها نیز راِه پیشروی را نشان نمیدادن. پوچوینیک ها به این کار پرداختند بلشویک ها از اردوگاِه مخالفاِن
 .آن را در برابر فقداِن روحانیِت بورژوزای قرار میدادند) spirituality( ستودند و روحانیِت

  .فیودالی بود بورژوازی و هم ضِد و روسیه را به آن راه بردند، به راهی که از بنیاد ضِد نشان دادندراِه پیشروی را  بلشویک هامگر 

امپراتوری چند ملتی با  نوع فرهنگی در چیست؟ آیا سخن تنها بر سر ناسازگاری هر-ناسازگاری سرمایه داری با روسیه به مثاب� شخصیت تاریخی راِز اما
  ؟ یا سخن بر سر چیزی عمیق تر است؟»رژu ناسیونالیزمهای بورژوازی میشود«به  منجر سرمایه داری است که همیشه

  .اهمیت ویژه دارد اکنون پاسخ به این سوال

. استفرهنگی روسیه با سرمایه داری ناسازگار  بلی، روح روسی و قالِب«: آنها گفتند. مخالفان ما از اردوگاِه لیبرالهای رادیکال، پاسخ خود را داده اند
بنابراین . ای ما روشن است که یا سرمایه داری یا مرگزیرا بر. و اصً[ نمی خواهیم بدانیم که چرا. اما به این اعتراف می کنیم. شاید ما اصً[ نمی فهمیم چرا

روح روسی را به . رفتار میکند) سیب زمینی(ما با روسیه به شیوه یی برخورد می کنیم که آشپز با کچالو ) یعنی ساختن سرمایه داری(به خاطر زنده گی 
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غیر از این چه میتوان . الب فرهنگی روسیه را از بنیاد دگرگون میسازیموامیداریم، هست� فرهنگ روسی را تعویض میکنیم، ق) mutation( تغییر ناگهانی
 .لیبرالها چنین میگویند» کرد؟

روشن به این سوال  برای برون رفت از ُبن بست، پاسِخ -در فاجعه بارترین مرحله برای روسیه، مرحل� ناامیدی باورنکردنی  - کم امروز  اما برای ما، دسِت
  رمز و راِز این ناسازگاری در چیست؟. نداردبا سرمایه داری سازگاری  روسیه چراضرور است که 

  :به این واقعیت اعتراف میکنیم

قابل یادآوری است که . 1917و این بار با پیامدهای فاجعه بارتر از فبروری سال . با سرمایه داری را آغاز کرد معاشقهدیگر  ریبا ،روسیه بیست سال پیش
پساشوروی  روسی� نویِن معاشق� کنونی. وانی بورژوازی آن زمان به مثاب� طبق� حاکم سیاسی، اندکی بیشتر از نیم سال دوام کردفاجع� فبروری، فاجع� نات

 .کرد ویراننکرد اما همه چیز را  ایجاددر جریان این بیست سال، سرمایه داری هیچ چیزی . بیست سال دوام دارد نوین سرمایه دارِیبا 

ابطه روسیه را م[مت میکنند که صرف وانمود میکند که گویا راضی به ازدواج با سرمایه داری است، اما در واقعیت مانند گذشته ضدیت مخالفان ما در این ر
 .جدی با بورژوازی را با لجاجِت تمام در خود می پروراند

بلی، بلی، رایکال تر از . نیاز است یا افراطی یل بسیار رادیکالبه وسا ،مخالفان ما میگویند، حاE که چنین است، برای ترغیب کردن روسیه به سرمایه داری
ه ب تمام اینها. روسیه تجزی�و اگر Eزم باشد، . خارجروسیه از  ادارuو ) de-Nazification(به شیوu نازی زدایی ) de-Sovietization(شوروی زدایی : گذشته
 .سرمایه داری یشترب شکوه و عظمِتخاطر 

وحشتناک تر از شوروی زدایی، ادارu روسیه از خارج، تجزی� کشور وغیره خواهد  یشپیامدها آنگاه، نگیردار به شکل واقعی آن صورت میگویند اگر این ک
 .بود

رد که تنها سرمایه داری میتواند چیزی را شناور نگهدارد و نگذا. تنها در سرمایه داری است ،برون رفت. زیرا نجات کشور، تنها به دست سرمایه داری است
 .غرق شود

شاید حق با مخالفان ما . آیا چنین است ،شدامیبروشن به این سوال ضرور  ما وارد مرحل� فیصله کن شود، برای ما پاسِخ پیش از آنکه مبارزu ما با مخالفاِن
سرکوب شود که قرنها مانع بورژوای  انزجار؟ شاید در این صورت واقعًا ضرور باشد که با تمام وسایل، آن باشدباشد؟ شاید واقعًا نجات در سرمایه داری 

 روسیه میشود؟) bourgeoisification; embourgeoisement(کردن 

همه آنچه که به گذشت� سرمایه  در بارuبرای دریافت پاسخ صادقانه و عمیق به این سوال، به تحلیل نویِن سرمایه داری نیاز است، تحلیلی که طور بنیادی 
 .ندیشی کند و امکان دهد به آیندu سرمایه داری نظراندازی شودداری پیوند دارد، بازا

ما به یک دستگاه تیوریک نیاز داریم که به سوال دربارu ماهیت و دورنماهای سرمایه داری پاسخ . در اینجا ما به تبلیغ و ترویج انتی کاپیتالیستی نیاز نداریم
ون� کنونی در چه نهفته است؟ آیا در این نهفته است که به هر قیمتی که میشود، کشور ما خصلت کابوس گ گوید و نشان دهد که برون کشیدِن روسیه از وضِع

 یا در چیز دیگری نهفته است؟ ،سرمایه داری کسب کند

  .نمی کنیم) prejudgement( پیشداوری در دادِن پاسخ به این سوال،

هم دستاوردهای عینی سرمایه  :اه تکیه می کنیم که همه چیز را در نظر داشته باشدعلمی بررسی می کنیم، به آن دستگ کامِل سرمایه داری را با صداقِت
  .داری غرب را، هم شکست و فروپاشی اتحاد شوروی انتی کاپیتالیستی را و هم کابوس توهین آمیز بیست سال اخیر روسی� کاپیتالیستی را

  انصراف و انصراف کننده گان.  2فصل 

) یعنی در شرایط سرمایه داری(» زنده گی نورمال«بازیافتِن شتاباِن  ، زیر شعاِر)یعنی به سرمایه داری(گشت به مدنیت جهانی بیست سال پیش زیِر شعاِر بر
  .خودی ما صورت گرفت ، انصراف بنیادی از راه تاریخِی»سرمایه داری آیندu درخشاِن«به خاطر اعمار شتاباِن 

بلشویک های «قدیمی ملی بسته بندی شده بود، سنتهایی که گویا ) traditions(ِل برگشت به سنتهای بی شرمی ویژه در آن بود که این انصراف به شک
  .لگدمال کرده بودند »بدجنس

با تجزیه کردن امپراتوری و لگد . پیشاشوروی را ُلقمه ُلقمه به خورد مردم دادند) semantics(و لغات و معناهای ) symbolics(انصراف کننده گان نمادها 
 کاذِبارزشهای ارزشهای ضد شوروی و ) surrogate( جعلیال کردن تمام ارزشهایی که آن را ایجاد کرده بود، انصراف کننده گان به مردم نسخ� م
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سیه را با است که باید اقشار گستردu جامع� رو جعلیانصراف کننده گان در واقع پنهان نمی کردند که سخن همانا بر سر نسخ� . امپراتوری را ارایه کردند
  .سیاست نوین آنها آشتی دهد

با انتخاب کردن یلسن در » اقشار«آنها به شور و شوق آمده بودند که این . انصراف کننده گان نفرت خود نسبت به این اقشار گسترده را پنهان نمی کردند
. در حقیقت از آنها پشتیبانی کرده اند) Russian Soviet Federative Socialist Republic( شوروی �جمهوری فدراتیو روسیبه حیث رئیس  1991جوEی سال 

 .می کند» قورت« ، رفتارکردند که هر گونه نسخ� جعلی را می پذیرد و)cattle(بارکش  با آنهم انصراف کننده گان با این اقشار به مثاب� حیواِن

و نمیتوان حقیقت مسلم را . ر روسیه خواب وحشتناِک انصراف دوام داردحاE دیگر بیست سال است که د ،باید عللی به بحث گرفته شوند که بنابر آنها
 .این خواب نمی توانست این قدر دیر دوام کند، اگر زخم های وحشتناک بر پیکر روسیه وارد نشده بود :نپذیرفت

آموزش و تحصیل، صحت  :رصه ها را در بر می گیردهمه ع و کابوس گونه و توهین کننده میباشند ،پیامدهای آن. خواِب انصراف به طور بیسابقه َدراز است
  ).Demography(و جمعیت شناسی ) law and order(عامه، صنعت و کشاورزی، دفاع ملی، امنیت، نظم قانونی 

را با کسانی تنها  )Pflicht Optimisten(قراردادی خوشبین های . اصً[ زنده است روسیهتمام اینها اجازه نمیدهد این سوال نادیده گرفته شود که آیا 
 آیا سخن بر سر یک کابوِس :و صادقانه از خود می پرسیم. »روسیه از سر زانو برخاست«بانگ می زنند که ) طبق و ظیفه(قراردادی میگذاریم که به طور 

 کشور؟ بسیار دراز است یا بر سر مرِگ

یعنی در این بازی،  .بازی باخته شود :کی، نام چند بازی است با هدف معکوسپدداف( نمی پردازیم ) поддавки(با ُپرسیدن این سوال، به بازی پددافکی 
که اجازه میدهند پاسِخ درست به این سوال کنیم  اندازه گیری می را) options(بلکه به صورت دقیق گزینه هایی . )مترجم - شمرده میشود  برنده بازنده

اما با آنهم، هنوز . ار گرفتن، به شیوu بسیار زشت، در راه سرمایه داری، زخم وحشتناک برداشتو اعتراف می کنیم که روسیه با قر. وحشتناک دریافت شود
  .شباهت دارد) coma(زنده است و آهسته آهسته از خواب بیست سال� خود بیدار میشود، از خوابی که بسیار به حالِت کوما 

این امکان بسیار بزرگ . مانند گذشته میان زنده گی و مرگ در جوEن است روسیه. شدهروسیه هنوز به کلی بیدار ن. به خیاEت واهی شیرین نیازی نداریم
شانِس زنده ماندن را  همباشد، روسیه هنوز  هماما هرقدر این امکان بزرگ . است که نیروهایی که مرگ روسیه برای شان Eزم است، به هدف شان برسند

دوستاِن  بی نهایِتدر اینجا هرگونه فقداِن اراده، هرگونه بی تفاوتی، هرگونه استناد به ضعِف . کرد استفاده کاملو باید از این شانس به صورت . دارد
  .دشمناِن روسیه، بخشودنی نیست بی انتهایروسیه، و قوِت 

یشتر، ب یلیخ )dose(مقدار به ا شود که وسوس� سرمایه داری آن را به حالت کوما ُبرده است؟ همان سرمایه داری، ام تجویزاما برای روسیه چه چیزی باید 
را  ُسنِت روسیه تمام سرمایه داری باشد؟ در آن صورت باید روسیه ضِد) tradition(سرکوب همه چیزهای انتی کاپیتالسیتی؟ اما اگر تمام سنِت ) +(جمع 

 باقی میماند؟ چیسرکوب کرد؟ آنگاه از روسیه 

  )method(در آستاِن اسلوب یا میتود .  3فصل 

  .زیرا همه چیزهای متباقی، وابسته به پاسخ به همین سوال است. سازد آشکار اسلوبی نیاز داریم که بتواند به صورت کامل محتوای دوران معاصر را ما به

 ؟چیسرمایه داری هم شانس میدهد؟ و اگر میدهد، به  غیر ازآیا این عصر به چیزی 

و اگر در نتیج� تغییر ناگهانی روح، تعویض هسته و شکستاندن . شی روسیه در واقع ناگزیر استواضح است که اگر چنین شانس وجود نداشته باشد، فروپا
و اگر چنین یک شانس وجود دارد، آیا . نیست، روسیه باقی مانده، در آن صورت چیزی که از آن حفظ شود کدام چیزی از روسیهفرهنگی روسیه،  قالِب

 روسیه میتواند از آن استفاده کند؟

ِن رسیدن به پاسخ که درواقع خصلِت سرنوشت ساز دارد، باید دربارu میتودولوژی به توافق رسید که اجازه میدهد پاسخ مطلوب به دست آید، در آستا
: ، مانندیمسابق� عقلعقل دوانی به مفهوم ( بی انتهای اکادمیک بیفتیم های عقل دوانیوسوس�  وسوس� ساده سازی تبلیغاتی، یا به داِم بدون اینکه به داِم

 .)مترجم - مسابق� اسب دوانی وغیره 

اینکه آیا میشود واقعًا از این ُبن بست برون رفت، وابسته به صداقت، عقل و ارادu آنانی . صداقت، عقل و اراده: دارد بنیادیمیتودولوژی سیاسی سه عنصر 
  .میباشد که در جستجوی برون رفت از ُبن بست هستند
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میگویند که قدرتهای پیروزمند طوری با روسیه رفتار میکنند که پیروزمندان . را باخت »جنگ سرد«ام جهان میگوید که روسیه تم. از صداقت آغاز می کنیم
توهین آمیز و  بلی، واقعًا یک شکسِت«: هم این صداقت در ما کمبود است که بپذیریم هنوزآیا واقعًا . مناسب میدانند با شکست خورده گان رفتار کنند

 ؟»بودوحشتناک 

نیروهای  ،سلم چشم میپوشیم؟ آیا میترسیم که این واقعیت گویا نیروهای سالِم جامع� ما را مایوس میسازد؟ نیروهای سالمُم از چی میترسیم و از واقعیِت
ر نخستین آزمونهای جدی د بی آن همآنهایی را که اعتراف به واقعیت میتواند مایوس سازد، . بنابراین ترسیدن در اینجا بیهوده است. پایدار هستند

  .مایوس خواهند شد

پذیرفتن واقعیِت شکسِت توهین آمیز و وحشتناک، آدم های استوار و ُپردل را بسیج . اقل، اما دستاوردها فراون خواهد بود پس می بینیم که ضایعات حِد
ُپتِک سنگین، آهن پاره ها را می شکند و به پوEد تبدیل  ،واقعًا. دچنین آدمها با تحمِل این واقعیت، نمی شکنند بلکه برعکس نیروی ویژه کسب میکنن. میکند

عبارت استعاره آمیز دربارu شرایط دشوار که در . سطری از یک پارچه شعِر پوشکین .Воистину – тяжкий млат, дробя стекло, кует булат .(می کند 
  .)مترجم –انسان و کیفیت های عالی او شکل میگیرد  آن خصلِت

ـُتک سنگینیرفتن شکست، رنج بردن از شکست به مثاب� یک تراژیدی بزرگ، به پذ در آتِش نگرانیها و رنجهای ویژه که از عصر یونان قدیم . مبدل میشود پ
کاتارسیس ( ات دهدمواد نوین انسانی به وجود می آید که میتواند روسیه را از مرگ حتمی نج .یاد می گردد ، پوEد تولد میشود کاتارسیستا کنون به نام 

Catharsis یک واژu به معنای تطهیر، تزکیه و تخلیص است که بعدها به یک واژ یونانیu یونانی  �این واژه از کلم. علمی برای محققان تبدیل شده است
یونانی به مباحث معاصر راه یافته  �های عالمان پزشکی و دیگر سنتحوزu مذهب،  uتطورش از حوز �گرفته شده و در ادام »پاک کردن«عنیکاتارین به م

  .)مترجم - است

  .پس از بحث دربارu صداقت، می پرازیم به عقل

به مفهوم پذیرفته شدu » جنگ سرد«اما آیا این همان . ا باخت؟ بلی، روسیه مسلمًا نوعی جنگ رباخترا » جنگ سرد«قرن بیست  80آیا روسیه در سالهای 
 سخن میراندند؟ شوروی آن بود که دربارu آن ک[سیک های ضد

دراین اثر، او تاکید کرد که . »پیروزی بدون جنگ«، کتابی نوشت به نام )Zbigniew Brzezinski(ینسکی برژ بیگنیوزها، شوروی یکی از هوشیارترین ضِد
برای ما بسیار ضرور است بدانیم که چه نوع . سرد داشت ک[سیک، حتی جنِگ ه روسیه در آن بازنده شد، خصلت بسیار پیچیده تر از جنِگمسابقه یی ک

 .نابود سازد به کلیزیرا دشمن قصد دارد تمام همان نیرنگ ها را تکرار کند و روسیه را . در اینجا هیچگونه بی دقتی اجازه نیست. مسابقه را باختیم
زیرا طوریکه همه میدانند، . یاد میشود) Perestroika, перестройка(بنابراین ما به تحلیل کامل، عمیق و بی رحمان� پدیده یی نیاز داریم که به نام بازسازی 

نتواند در برابر این بازسازی  و اگر روسیه. بر روسیه تحمیل میکنند» 2بازسازی شماره «را به نام  نوِی حاE پس از گذشت بیست سال، بار دیگر بازسازی
 .مرگ قطعی روسیه خواهد بود دومن بازسازی یایستاده گی کند، هم

 است بازیوغیره، عمیق ترین و مناسب ترین مفهوم از دیدگاه ماهیِت این پدیده، مفهوِم » جنگ آمیخته» «جنگ فکری«با تمام اهمیِت مفاهیمی، مانند 
در این جنگ عناصر . به کار برده است Сергей Кургинянاصط[حی است که سرگی کورگینیان   «диффузная война»جنگ آمیخته یا جنگ دیفوزی(

 .)مترجم -این مفهوم شباهت هایی با مفاهیمی مانند بازی بزرگ، تخت� بزرگ شطرنج وغیره دارد . مختلف با هم آمیخته میشوند

کلیدی عصر  درِک این نکته به صورت فوری منجر به کشف تضاِد. فریب دادند یک بازیآن را در بلکه  غالب نشدندقرن بیستم بر روسیه  80در اخیر سالهای 
 .هیچگاهی در جریان هزارها ساِل گذشته اینگونه تضاد، به چنین شدت و بیرحمی نرسیده بود. تاریخو  بازی میاِن تضاد ،ما می شود

) Francis Fukuyama(امریکایی به نام فرانسیس فوکویاما ) political scientist(ط سیاست شناس که بیست سال پیش توس» تاریخ ختِم«البته که مقال� مشهوِر 
ـُِد روز، فاقد محتوا است سازی  یجهاناما چرا این مقاله این قدر مشهور شده؟ چرا در واقعیت به ایدیالوژی . نوشته شده، مانند همه متون م

)Globalization ( شده است؟و حتی به چیزی بیشتر مبدل  

 ،تاریخ ختِم. هاروارد نوشته شده دانشگاِه ُمبتذِلبه کلیش� است، مقاله یی که  نامبی نهایت عمیق تر و تراژیک تر از مقاله یی با عین  ختم تاریخزیرا مسأل� 
 ارادu خلق و فقداِن در شرایط فقداِن که توسط نخبه ها) یا حقه بازی پذیر(به حیث ترکیب های دست کاری پذیر  ُسلط� مطلِق بازیعبارت است از آغاز 

 .تاریخ ایجاد میکند سازندuرا به حیث  خلقتاریخ را میسازد و همانا تاریخ است که  خلقزیرا . به مفهوم پذیرفته شدu آن، ایجاد میشود خلق

و با کمونیزم به حیث رقیب یا حریف  )Geopolitical(پولیتیک کسانی که بیست سال پیش شوروی را ویران کردند، نه تنها با اتحاد شوروی به مثاب� حریف جیو
این . با تاریخ، تکنالوژیهای به کلی نوین را در معرض آزمایش قرار دادند جنگدر . جنگیدند می تاریخایدیالوژیک می جنگیدند، آنها در مجموع با 
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تنفر است، به ویژه از پروژه های بزرگ ایدیالوژیک متنفر است زیرا به از تاریخ مپساُمدرنیزم . سیاسی ایجاده شده اندپساُمدرنیزم  تکنالوژیها در آغوش
 Antonioفیلسوف ایتالیایی ( متنفر است» انسان«از همه این چیزها و حتی از پروژu  پسامدرنیزم. کمک پروژه ها، جنبش های تاریخی تحقق می یابند

Meneghetti  uمترجم -»انسان«کتابی دارد به نام پروژ(. 

 .ترقی و پیشرفت برضِدهومانیزم و  برضِدبود یعنی جنگی بود  بشر و جنگ برضِد تاریخ د اتحاد شوروی و کمونیزم، جنگ برضِدجنگ برض

اتحاد شوروی و ) dismantling(تخریب یا دیمونتاژ . اتحاد شوروی و کمونیزم حلقه های کلیدی و همزمان حلقه های ضعیف در زنجیرu تاریخی بودند
 .بود تاریخ بشریتدیمونتاژ  براِی )prologue(مقدمه یی صرف  ،کمونیزم

 .بیایید تحقیِر شکست را نیز بپذیریم

 .آن را درک کنیم بشری ضِدآن را و قطعیِت پروژه های  شوم بیایید قدرت و حیله گری دشمن را، بزرگی نیاِت

زیرا یکی از اجزای مهم در پیروزی . یید به بزرگی فاجع� ما نیز اعتراف کنیمکه برایش باختیم، بیا اهریمنبزرگی آن  با اعتراف به تحقیِر شکست و فهمیدِن
  .ناپدید شد »از دست رفته«مفهوم  دشمن، ایجاد کردن چنان وضعیت عقول و قلوب توسط دشمن بود که در آن خوِد

می گفتند که آیا . اپا فاقد هرگونه محتوای مثبت استشده بود که سر قلمدادبه مثاب� بیماری شرم آور و خونریز  شورویتو . از دست رفت شورویتزیرا 
آنهایی که میگفتند که . . . «! خوشبختی است ،اگر گذشته وحشت بود، پس بریدن با گذشته! چنین یک بیماری میتواند ضایعه شمرده شود؟ به هیچوجه نی

ما بیدار ! و حاE باEخره ما به این حقیقت پی بردیم! . . . ا پنهان میکردندآنها حقیقت را از م! گذشته، وحشتناک نبود، به ما دروغ میگفتند، دروغ میگفتند
یی در کله های بسیاری از  عنترهببینید که اصً[ چه  .»!ما از گذشته روگردان میشویم، از آن گذشته پشیمان شده و توبه می کنیم و خجالت می کشیم! شدیم

 یا برگردانبند به آن . شود یم تکرارسروده  یاشعر  یکهر بند از  یانکه در پا هایی یت بیا  بیت repetendتین به E عنتره(هم میهنان ما طنین انداز شده بود 
  .)مترجم-گویند  یمنیز یلَتهل

، مثاِل آیندهتبا هر حلق� نوین فاجعه که زادu انصراف بود، واضحتر میشد که . تکمیل میشد آیندu درخشانبسیار خاص  تمثاِلچنین انصراف از گذشته با 
باید بهشت ها و بهشتک ها پدید  »بهشت در روی زمین«در این آینده به عوِض . دارد ضد معنویو در حقیقت خصلت عمیق  مادیات پرستیخصلت بی سابق� 

  .، بهشتک کالباس وغیرهکاوبای شلوار یا پطلوِن بهشتِک ،آید

بهشت ها و  عدِس آِش یاشوربای عدس به  آرمانها لِت آرمان گرایان� آن گذشته و تبدیِلپس، انصراف یا روگردان شدن از گذشته و اصً[ انصراف از خص
اما . خود پیروز شد دشمن در این نیرنِگ. ببینید به چه وسیله میخواست به هدف نهایی برسد. ببینید نیرنگ دشمن در چه نهفته بود. بهشتک ها صورت گرفت

به همین دلیل به سوی استالین زدایی های نوین، شورویت . و به همین دلیل خشمگین است. است نرسیدهکنون  بر روسیه و بر تاریخ تا نهاییبه پیروزی 
  .های نوین می شتابد بازسازیگک زدایی های نوین، بازسازیهای نوین و
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  سرنوشت پیشرفت در روسیه و در سراسر جهان -عیسو و یعقوب : به نام  سرگی کورگینیانتصویر پشتی کتاِب 

 uآِش عدسمعلومات مختصر دربار  

حیله و  از این گذشته این گونه وانمود کرده است که مي توان از راِه. تگر معرفي کرده استنتورات، حضرت یعقوب را حیله گر، دروغگو و خیا
 :بزرگ نبوت را براي خود و فرزندان خود به دست آورد دروغ منصِب

: عیسو گفت. ه از شکار برگشتنخسته و گرس )به دنیا آمده بود زودتر از اواو که  دوقلويرادر ب(روزي یعقوب مشغول آش پختن بود که عیسو 
شرط آن ه ب :یعقوب جواب داد. به من بده )رنگ عدس سرخ است( رخکمي از آن آش ُس .گي رمقي در من نمانده استه از شدت گرسن! برادر

تو از آن من خواهد  گيه نخست زادقسم بخور که بعد از این، حق  :عیسو گفت به .خود را به من بفروشي گيه نخست زادآن، حق  که در عوِض
عدس را با نان به عیسو  سپس یعقوب آِش. یعقوب فروخت کوچکترشخود را به برادر  گيه نخست زادعیسو قسم خورد و به این ترتیب حق . بود
  .ز دست داداخود را  نخست زادگيعیسو درنتیجه . او خورد و برخاست و رفت. داد

  .با تحمل شکست و درک ابعاِد آن، ما باید از خود بپرسیم که آیا تسلیم می شویم

 .احساس و عقل، می پردازیم به مسأل� اراده پس از پرداختن به مسایِل

برای  .سیار و بسیار سنگین قرار داردب میباشند، وظایِفآماده در برابر کسانی که با جدیت برای ادام� مبارزه . مسأل� اراده، امروز یک مسأل� کلیدی است
 .آنها وقِت بسیار کم تخصیص داده شده تا این وظایف را انجام دهند

 ، و اگر خود را تغییر ندهند و به جای واقعیِتبه مثاب� چیزی که هست و بساگر کسانی که آمادu مبارزه اند، خود را به مثاب� یک شِی داده شده تلقی کنند، 
 .و به طور قطعی باخته میشود. نوین به صورت حتمی باخته میشود را قرار ندهند، نبرِد اعت[ی خود رونِد موجود، م[ل آوِر

. بنیادی و فیصله کن افزوده میشود سوپرفاکتوِریا  سوپرعاملیک  - صداقت، عقل و اراده  -و در اینجا به سه عامل یا فاکتور میتودولوژیک که بررسی شدند 
 .است عشقنام آن 

، بلکه عشق نهایی و قطعی یعنی عشقی که معجزه می طور کل؟ نه عشق به وجود داردنزد آنانی که میخواهند به خاطر روسیه برزمند، این عشق  آیا
  آفریند؟

قطعی و نهایی،  عشق ،دگرگون ساز عشِق بنابراین، پس از یادآوری اهمیت کامِل. مستلزم سریت است ،و راز رمز. در مانیفست ها افشا نمی شود و راز رمز
  بعدًا چی؟ ،اگر وجود دارد: و از خود می پرسیم. فرض میکنیم که این عشق وجود دارد

 .است عشق دگرگون ساِزسخن بر سر نیروی بالنده و  ،بعد از این

 .صداقت میگوید که محبوب دارد می میرد

 .را نجات دهی اوعشق مطالبه می کند که تو باید 

 .هیچ کاری ساخته نیست –ُچنان که هستی  – صداقت میگوید که از دست تو

 .او را نجات دهی بایدعشق می گوید که تو 

تو، چنانکه «: برون رفت را نشان میدهد سرانجام خرد، راِه. داغ و داغ تر میشود، و وضع چاره ناپذیرتر به نظر میرسد» نمی توانم«و » باید«نزاع میان 
کاری را انجام میدهد که » دیگر ِیتو«و این . چون مکلف هستی این کار را بکنی، پس تو باید دگرگون شوی اما. هستی، نمی توانی محبوب را نجات دهی

  .، نمی تواند انجام دهد»چنان که هست ،تو«

ـُرگویی کرد، بلکه باید پیروز شد. عبارت است از پذیرفتن شکست و آماده گی برای پیروزی در آینده ،انتقام چون روسیه را در  .نباید دربارu پیروزی پ
اما چون . دیگر بازی بسیار پیچیده را بر روسیه تحمیل میکنند، پس انتقام در این است که باید پیروز شد یک بازی بسیار پیچیده فریب دادند و چون باِر

بازی را و بسا چیزهای دیگر را کامً[ بلد  بسیار و بسیار پیچیده است، پس تنها در صورتی میتوان پیروز شد که قواعد بازی را، پرنسیپ های پیشبرِد ،بازی
  .باشیم و بفهمیم
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این بازی را پیش ببرند و در آن  در نظر استمی فهمند که  آدم هایییعنی طوری که . تمام این چیزها را باید نه تنها از نظر ذهنی بلکه در مجموع فهمید
  .پیروز شوند

به ویژه در صورتی که درج� . میکند ردآن را  تمام وجوِد تو، فهمیدن مکمِل. ی نفرت برانگیز استاین باز. این بازی تنها پیچیده و دسیسه آمیز نیست
که دارای این پروفسیونالیزم هستند، خیانت کردند  آدمهاییو اکثریت . آن نیستی واجدپیچیده گی آن مستلزم عالیترین پروفسیونالیزم است که تو مسلمًا 

  .و به جناح مخالفان فرار کردند

E زم استاما چون نجات دادن محبوب، تنها در صورتی ممکن است که تو در این بازی پیروز شوی، پس همه چیزها را فرا می گیری که برای این پیروزی .
صداقت، . یمی شو یک آدم دیگردر این روند، تو واقعًا . تو کارشناس می شوی چنان که مادر طبیب میشود، مادری که آرزو دارد کودکش را نجات دهد

 .تو میتوانی وظیف� مطرح شده را انجام دهی دگرگون شدهو در این حالِت . می سازند دگرگونعقل، اراده و عشق تو را 

 هم آموزش به طور کل و هم. آموزش و پرورش است ،واضحترین شکل خوددگرگونی برای همه گان). mysticism( تصوفاین نه افسونگری است و نه 
 .آموزش و پرورش سیاسی و خودآموزی در وضعیت کنونی، خصلت بسیار مبرم کسب می کندمسأل� . خودآموزی

به هزارها و حتی ده ها هزار انسان نیاز است که به شیوu نوین آموزش سیاسی دیده باشند، دارای تفاهم عمیق اخ[قی و تیوریک با  برای نجات کشور
داشته باشد، اما  لونژیمو لنینِی این مکتب سیاسی باید شباهت هایی با مکتب مشهوِر. اشندهمدیگر بوده و در یک مکتب بزرگ سیاسی آموزش دیده ب

برای  РСДРПنخستین آموزشگاه حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه  لونژیمومکتب حزبی (درسهای آن بارها عمیق تر، مفصل تر و توده یی تر باشد 
  .)مترجم –در لونژیمو ایجاد شد  پاریسها در حوالی شهر توسط بلشویک  1911کادرهای حزبی بود که در سال 

دانشمندان : مارکس بودحق با . نجات دهنده گان تشکیل شوند) واحد های(جز و تامهای  آنهادربارu نجات به این دلیل ضرور است که بر مبنای  هاگفتگو
 .دادن آن استجهان را تشریح میکردند، در حالی که مسأله بر سر تغییر  طوEنیبسیار مدت 

  ، از دادن توضیحات اجتناب نکرد، همین طور نیست؟موضوع اما مارکس با تاکید بر این

 )اس[ف ما(ما و پیشینان ما .  4فصل 

 .را ایجاد میکرد، بورژوازی عصر یا دوران خود را تحلیل کرد» مانیفست کمونیست«مارکس هنگامیکه 

 .ما فرا رسیده است زی عصر یا دوراِنارژویک بورژوازی دیگر، یعنی بو حاE زمان تحلیِل

این دستگاه اهمیت خود را تا امروز از دست نداده . مارکس برای تحلیل بورژوازی دوراِن خود، از دستگاه مفهومی استفاده کرد که خودش ایجاد کرده بود
 نظِر بل تطبیق باشد و با عیِن درج� کمال، همه جهات پدیده های مورِدفراگیر شمرد که بتواند در همه زمانه ها قا آنقدراما مسلمًا نمی توان این دستگاه را 

یعنی فاکتوِر تولیِد مادی معطوف  فاکتورآثار دیگر مارکس و پیروان او، توجه را به مهمترین عامل یا  ،مارکس) Das Kapital(» کاپیتالِِ«. ما را تشریح کند
که قسمًا زیر  محیطیکه تنها انسان قادر به ایجاد و انکشاف دادن آن است، معطوف میدارند  صنوعیمحیط مادی ممیدارند، به بیان دیگر، به قوانین آن 

 .لط� انسان بوده و همزمان بر انسان حکمروایی می کندُس

ت به طور درخشان عامل یا میکرد بلکه به مثاب� بزرگترین دانشمند که توانس مشاجرهنه به مثاب� یک تبه کاِر حیله گر  مارکسبا ) Max Weber( ماکس ِوبر
 وبرعمل می کنند،  این محیطو قانونمندی هایی که در مصنوعی  مادیمحیط با تشخیِص اهمیت بزرگ این . تولید مادی را تحلیل کند ،فاکتور کلیدی

، یک محیط مادیمانند  ،یط اجتماعیمح. را مد نظر داشته باشند محیط اجتماعی ،دیگر مستقِل که به حیث یک عامِل متقاعد میساخترا  مارکس هواداران
هم قوانینی که توسط انسان : محیط اجتماعی قوانین خود را دارد. میباشند زیرا توسط انسان ایجاد شده اند مصنوعیهردو محیط . است مصنوعیمحیط 

  .ایجاد شده و هم قوانینی که بر انسان حکمروایی می کند

. ، از دیدگاه تاریخی، خصلت گذرا داردتنظیم کننده هااین سیستِم . ایجاد میکند) regulators(م تنظیم کننده ها میگفت که انسان جامعه را به مثاب� سیست وبر
بشریِت جداگانه محیط مصنوعی مادی را ایجاد و کنترول نمی کند بلکه  فرد یا انساِن. تاریخ عبارت از تغییر نوِع تنظیم کننده ها یعنی تغییر نوِع جامعه است

  .این سیستم را به وجود می آورد و کنترول میکند) یعنی در جامعه( در مشارکت یافتهسازمان 

  اما آیا مارکس دربارu اجتماعی گرایی انسان سخن نمی گفت؟

 .مسلمًا که میگفت و با وضاحت کامل سخن می گفت
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را به مثاب� عامل یا فاکتور جداگانه بپذیرد که قسمًا ) روبنا -در ترمینالوژی او (نمی خواست سیستم تنظیم کننده های اجتماعی  مارکسمسأله اینجاست که 
 .باشد) زیربنا -در ترمینالوژی او (خود مختار از محیط مصنوعی مادی 

ن ، قابل پزیرش نبود، اگر بتوامساوی اهمیِت، موجودیت یک سلسله عوامِل دارای )Freud(یا فروید ) Einstein(برای مارکس و همچنان برای آینشتاین 
مهم . برای این سه دانشمنِد بزرگ حتمی بود، همه قوانین را از یک چشمه استخراج کنند. قابل پذیرش نبود) aesthetics(گفت، از دیدگاه زیبایی شناسی 

زنده گی، هم آینشتاین  خِردر آ. فروید) Eros(مارکس و یا اروِس  کاِرآینشتاین، تیوری ) space-time curvature(زماِن  -انحنای فضاء :نبود از کدام چشمه
تاناتوس  ،را به رسمیت شناخت و فروید) dark Matter(آینشتاین مادu تاریک . فاکتور منصرف شدند یکعامل یا  یکو هم فروید از اصل استخراج جهان از 

)Thanatos (باقی مانده  باز یک سواِل ،چی ظر میکرد و دراین که آیا مارکس در آخر، در چیزی تجدید ن. اما مارکس تا آغاز قرن بیستم زنده نماند. را
  .است

تیوری را ایجاد کند، رابط�  دیگِر و نه کدام نوِع) monistic(به سوی اینکه همه چیز را از یک اصل استخراج کند، و یک تیوری مونیستی  مارکسگرایش 
 راستایتصمیم گرفت به روسیه به طور جداگانه بپردازد و با این کار، در  مارکس. بسیار پیچیدu مارکس با روسی� امپراتوری معاصر او را از پیش تعیین کرد

 .پیش میرفت راستاو هیچکس نمیداند که او تا کجا در این . میتودولوژیک و تیوریک قرار گرفت) monism(اجتناب از مونیزِم 

و نه  معاصر محتوای دوراِنتیوریک او تکیه شود، نه در مسأل�  اضِعاجازه نمی دهد که به طور کامل به مو راستااما همین ختم نشدن حرکت مارکس در این 
 .در قرن بیست و یکدربارu شانس های روسیه 

مصنوعی که توسط انسان ایجاد و انکشاف داده میشود، نباید لغو شود بلکه با تحلیل محیط  تحلیل محیِط. وجود دارد وبرو  مارکسضرورت مبرم به سنتیز 
 .که توسط سیستم تنظیم کننده ها تعیین میشود اجتماعی تکمیل گردد

دورنماهای این سرمایه داری یعنی دریافت ) Prognostics(سرمایه داری معاصر و همچنان پیش گویی ) analytics( تجزیه و تحلیل مبنا است کهتنها بر چنین 
 uکرد و به طور شگفت انگیز چیزهای زیادی را پیشگویی کرد، اما مارکس چیزهای زیادی کشف . میسر میشود محتوای دوران معاصرپاسخ به سوال دربار

 .همه چیز را کشف نکرد و همه چیز را پیشگویی نکرد

اما . به این جامعه کمک کرد تا مسایل بسیار زیاد را حل کند. این جامعه را ایجاد کرد. مارکسیزم نقشی بسیار پیچیده در زنده گی جامع� شوروی بازی کرد
 .در انکشاف آن متوقف ساخت این جامعه را

آنها به شیوه های گوناگون مانع این انکشاف میشدند، چون به این باور بودند که ثبات . ایدیالوگهای شوروی از انکشاف دادن مارکسیزم هراس داشتند
. در همه زمانه ها مد نظر گرفته شده بود کیمَح ایدیالوژی تعیین میشود که در آن برای مارکس نقِش) canonicity( یا اصالتجامع� شوروی با َحکمی بودن 

 .نمی خورد میَحَکو ایدیالوژی َحکم اما مارکسیزم واضحًا که به درد ایجاد 

هم انتی مارکسیزم  ،جامع� شوروی انتی مارکسیزم لجام گسیخته شد دیگرویژه گی . از ویژه گی های جامع� شوروی شد یکی مارکسساختن  َحکمی
سرسخت  تفکر مارکسیستی را رها کرده و به طرفداِرفیلسوف قرن بیستم که  -  Karl Popperکارل پوپر .( ی مارکسیزم لیبراِل پوپریپوچوینیکی و هم انت

نخبه  )clans(دار و دسته های  مبارزu سیاسِیریشه در که بود تفسیرهای دلخواه از مارکسیزم  - ویژه گی سومی. )مترجم – م اجتماعی تبدیل شدزلیبرالی
  .هم� اینها به ما اجازه نمی داد که پاسخ مناسب به این چالشها بدهیم. داشتن شوروی گا

نیازهای  باوجوِدو به همین دلیل . این سنتیز از لحاظ ایدیالوژیک ضرور نبود. به دEیل کامً[ سیاسی صورت نگرفت وبر و مارکسدر عصر شوروی سنتیز 
 .که همه پیش شرط ها برای این سنتیز ایجاد شده بودی رحاللغو شد، د اراده گرایانه به شیوuعلمی، 

محیطی که انسان آن را ایجاد میکند و انکشاف میدهد، محیطی که بر خود (زیرا در کناِر محیط مصنوعی . پیش شرط های دیگر نیز ایجاد شده بودند
میکند و انکشاف میدهد، محیطی که باز هم باEی خود انسان تاثیر  محیطی که باز هم انسان آن را ایجاد(و مزید بر محیط اجتماعی  )انسان تاثیر میکند

و ) technosphere(به مثاب� عامل یا فاکتوِر خودمختار، از دیدگاه اهمیت، به هیچوجه کمتر ازمحیط تخنیکی  انسان .وجود دارد نیز خوِد انسان، )میکند
 .نیست) society(جامعه 

 .انکشاف می دهد نیز ، خود راانسان با رشد دادن محیط مادی و جامعه

 .انتروپولوژیک میباشد-انسان در حالی که تابع محیط مادی و قوانین اجتماعی است، همچنان تابع قانونمندیهای فرهنگی
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او . رسی کردبرمفصل  یاررا بس یهاقانونمند یناو فیلسوفهای قرن بیست، ) psychoanalyst( هاروانکاو، یکی از بزرگترین )Erich Fromm( اریش فروم
تکمیل  خودمختار بشرشناسِیاو میخواست مارکسیزم را با . بشریت است دانشمندانیکی از بزرگترین  مارکسمیگفت که  فروم. میکرد تحسینمارکس را 

  .کند و میدانست چطور این تکمیل سازی را اجرا کند

میان مارکس و هیگل، تحلیل تیولوژیک ماتریالیزِم والتر  میتافزیکیپنهانی  باحث�م( باشد شامل این تکمی[ت و همچنان بسیار چیزهای دیگر کهنوین  دستگاِه
ـَگدانوف  Tectology» تکتولوژِی«، Walter Benjaminبنجامین  ، امکان میدهد به شیوu نوین محتوای دوران معاصر )وغیره Alexander Bogdanovالکساندر ب

همین اکنون میتوان با وضاحت کافی سخن  معاصر محتوای دوراِندربارu  اما .بسیار زیاد صورت گیرددر عرص� تیوریک ضرور است کارهای . ارزیابی شود
  .نقش تعیین کننده دارد وبر و مارکسدر اینجا سنتیز . راند

  خیلیتسرمایه داری واقعی و .  5فصل 

 .اینست تازه گی اصلی دوران معاصر ،شکست توهمات کاپیتالستی

 uسر اعمارپروژ uبرچیدِن. مایه داری در روسیه بر مبنای همین توهمات طرحریزی شدشتابند )Demontage (سیستم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،
تصمیم گرفته شد که تمام اینها  .بودشامل این پروژه  نیزشوروی، سیستم جهانی سوسیالیستی و برهم زدن توازن جهانی ایدیالوژیک و سیاسی نیروها، 

سرمایه داری، اما به هر حال به سوی سرمایه  بدجنس ترینبه سوی  هرچندبه سوی سرمایه داری،  شودخاطر اینکه زودترخیز برداشته  شوند به برچیده
  .داری

وی به پیش، به س« ، منظورش یک ترست سیاسی بود که شعاِر)Трест ДЕ دی ای ترسِت(یک رومان نوشت به ناِم ) Ilya Ehrenburg(زمانی ایلیا ایرینبورگ 
 .را اع[م کرده بود) «!Даешь Европу»( »!اروپای متحد

اتحاد شوروی را، شیوu زیست شوروی و تمام پروژu جهانی را که » !به پیش، به سوی سرمایه داری« با دادِن شعاِر» Треста ДК دی کاترسِت «ایجاد گران 
  .آلترناتیف سرمایه داری بود، ویران کردند

. پروا نداریم که تا چه حد سرمایه داری با روسیه همخوانی دارد«: گفتند می. یکردند که نجات تنها در سرمایه داری استایجادگران این ترست ادعا م
 .»زیرا نجات تنها در سرمایه داری است. اگر سرمایه داری با روسیه همخوانی و سازگاری ندارد، بدا به حال روسیه. نباید هر ناز و کرشم� روسیه را خرید

اما چیزی را که جامعه به حیث حقیقت . شوروی بسیار قانع کننده و وسوسه انگیز از آب در آمدند برای جامع� ساده لوِح» ترست دی کا«ایجادگران دEیل 
 .به طورقطعی آشکار ساخت 2008در سال  خیالی بودن خود را تلخ پذیرفت،

مقال� فرانسیس فوکویاما  ،در تبلیغ این خواب و خیال. یک خواب و خیال است ،تاریخ بشر یینتیج� نهاسرمایه داری به مثاب� نظام بدون آلترناتیف، به مثاب� 
 .است نیزمخفی  گستردuاین مقاله که اصً[ بسیار ابتدایی میباشد، حاوی یک پیام . نقش مهمی را بازی کرد» ختم تاریخ«زیر عنوان 

به نزد شان شاگردی کرده، و فوکویاما را فوکویاما درک میکند، به مفهوم هیگلیانیستها که حاE می بینیم که ختم تاریخ وجود ندارد به مفهومی که آن 
 .سیاسی گلوبالیزم مبدل ساخته اند پرچمفوکویاما را به  اثرماجراجویانی که مفهوم 

 The Clash of(» برخورد تمدنها«ناِم  به زهِر خوشخوِر مفهومیایدیالوژیک فوکویاما ت[ش کرد یک  برادِر) Huntington(از سوی دیگر هنتینگتون 

Civilizations (امریکا بدهد uت متحدEمی بینیم که . را به خورِد حزب دموکرات ایا Eبرخورد تمدنها صورت می گیرد نهختم تاریخ فرارسیده و  نهحا.  

 اما چیزی است؟

همان خواب و خیال که تلخ ترین و تحقیرآمیز ترین مرحل� تاریخ ما را . صورت گرفته است ما قبً[ یادآوری کردیم که شکست خواب و خیال کاپیتالیستی
 .ایجاد کرد

 !به خاطر سرمایه داری» بر شوروی مرگ«: و پسا بازسازی زیر شعار بازسازیمرحل� 

  »!ن فرا رسیده که به خود آییدبه ناحق پافشاری کردید، سرمایه داری را نمی خواستید، بازی را باختید، زمان آ« :زیر شعاِر  خیانت به خودمرحل� 

 »این راه به چه درد ما میخورد، در صورتی که یگانه شاهراِه تاریخی، یعنی شاهراِه کاپیتالیستی وجود داشته باشد؟« :از راه تاریخی خودی انصراف مرحل�

ا و خیاEت واهی خود را به زباله دان می ریزیم و حد اقل حاE که خطاء کردیم، قمار را باختیم، خوابه« :و تباه کن کاپیتالیستی آرزوهای فرومایهمرحل� 
 .»می خوریم تا سیر شویم و به صورت واقعی خوش گذرانی میکنیم
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  .خام از آب درآمد چیزی که واقعیت به نظر می رسید، توهم یا خیاِل

 .را ثبت کردیم و حاE یک چیز دیگر را نیز ثبت می کنیم هااین

: درست بیست سال پیش هشدار داده شد. هشدار داده شده بود» پسابازسازی«ین توهمات در مانیفسِت تحلیلی زیر عنوان دربارu فروریختن یا شکست ا
 .»!نگیرید واقعیت توهمات را به جای«

  :و چند نویسندu دیگر نوشته شده است سرگی کورگینیانتوسط » پسابازسازی« اثِر

ПОСТПЕРЕСТРОЙКА: 

концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций 

Кургинян С.Е., Аутеншлюс Б.Р., Гончаров П.С., Громыко Ю.В., Сундиев И.Ю., Овчинский В.С. 

М.: Политиздат, 1990. - 93 с. ISBN 5-250-01463-1 

В книге анализируется расстановка политических сил внутри страны, дается прогноз возможного развития событий в случае обострения 
кризисной ситуации и исследуются пути выхода из кризиса. Излагая собственное, во многом спорное, понимание острых проблем 
современного этапа общественного развития, авторы приглашают к дальнейшему их обсуждению. 

Книга адресована специалистам-обществоведам, а также участникам общественно-политических движений различной ориентации. 

(КВ-37-4-90 ББК 66.3(2) 

 uپیامدهلپیروزی کاپیتا خیلی بودِنتدرست بیست سال پیش دربار uترست دی کا«نیز هشدار داده شد که توسط  آن طرحای وحشتناک یزم جهانی و دربار «
 .پ[ن شده بود

) PR- Public Relations(ماموران پی آِر  کاپیتالیستی به رهنمایی کثیِفترانه های فریبندu  زمزمه کردِنافسوس که با وجود این هشدارها، جامعه به 
 .داستخدام شده بودن» ترست دی کا«پرداخت که توسط همین 

زیرا درواقع سرمایه داری . و طور دیگر نمی توانست باشد. حاE صاحبان ترست بسیار ثروتمند شده اند، اما متباقی مردم، همه پشت دست خود را می گزند
مات جهانی زیرا همان توه. هشدار داده شده بود) مترجم - کتاب کورگینیانهمان (» پسابازسازی«ساخته شد که دربارu آن در  مافیاییدروغین 

 .و فروپاشی درست مطابق سناریویی به وقوع پیوست که در این کتاب نوشته شده بود. کاپیتالستی فروپاشیدند که در این کتاب بررسی شده بودند

می  کشنده ای جهانو اگر حد اقل، اکنون به خود نیایند، همه چیز درست مطابق همین سناریو انکشاف خواهد کرد، سناریویی که برای روسیه و همچنان بر
 .یعنی باید به خود آمد حِد اقل اکنون. باشد

 Eچنین است ارزش سوال مورد بررسی. هیچگاه یایا حا. 

خی خود نیابد، اگر اکنون نیز، در شرایط دلسردی عظیم از نتایج تاریخی بیست سال اخیر، کشور ما در خود نیروهایی را برای غلبه بر انصراف از راه تاری
جهان  نقش� از 2020تا سال  ،اگر حاE روسیه نتواند به خود بیاید. این شکست دیر منتظر نمی ماند. که بر وی تحمیل شده، شکست حتمی استانصرافی 

  .میشود ناپدید

 »ترست دی کا«آیندu .  6فصل 

یعنی اینکه . رناتیفی برای سرمایه داری وجود نداردهنوز هم روی این پافشاری میکند که گویا آلت» ترست دی کا«برعکِس چیزی که در اینجا ادعا میشود، 
 .اعمار کرد، به هرقیمتی که میشود بیشترروسیه را باید  همین سرمایه داری موجوِد

  به حقانیت تاریخی باور دارد؟» ترست دی کا«آیا خوِد 

و » 2030 -استراتژی «، )»2020 - استراتژی « ی[ت برای تکم(و » 2020 -استراتژی «با نظریات نویسنده گان . به دقت همه اسناِد مربوط را بخوانید
آشنا ) . . .؟وغیرهپنجم  سند چهارم،(، استراتژی مدنیزه سازی دموکراتیک، استراتژی انتلکتوالیزه سازی اقتصاد )»2030 -استراتژی «تکمی[ت برای (

 .شوید

 ؟نمی کندشدید را ایجاد  خجالِت احساس سرخورده گی و تمام اینها آیا برای شما

  .است» ترست دی کا«سخن بر سر ناکامی . زیرا سخن بر سر ژرفای تفکر نویسنده گان جداگانه نیست. البته که ایجاد می کند

  .به همین دلیل در اسناد و مدارک فرمایشی آنها یک کلمه حقیقت وجود ندارد
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و هیچگونه اراده برای غلبه بر گرایشهای فاجعه بار . ت کنونی دیده نمی شودوضعی درک مصیبت بار بودِنبه سوی  به همین دلیل در این اسناد هیچ تمایلی
 .آنها شدت می یابد موجود نیست، گرایشهایی که روز تا روز خصلت فاجعه بار بودِن

به همین دلیل . چیز دیگر استچیزی بسیار زشت است بلکه به کلی  ،مانند گذشته به این باور نیست که سازگار نبودن روسیه با سرمایه داری» ترست دی کا«
  .دنخود را تغییر ده ترانه های آن در بهترین حالت نمی توانند زیر و بِم

روسیه  که از این مخالِف کشورهاییو همچنان (آن ساخته است تاریخی غربی  مخالِف اب نامانندبه اهمیت تاریخی، جهانی تمام چیزی که روسیه را  ناباوری
  .است ناباوریزیرا خود این وضعیت ناشی از همین . رد استراتژی خروج از وضعیت کشندu کنونی طرحریزی شود، نمی گذا)تقلید می کنند

از کجا میشوند  ،و بدون آن. و در آن صورت مسلمًا مسؤولیت کامل نیز وجود ندارد. عشق وجود ندارد، امید وجود ندارد ،اگر باور وجود نداشته باشد
 .ای ماکرو اجتماعی که با زنده گی کشور سازگار نیستندنیروها برای غلبه بر گرایشه

  جدی از کجا می آید؟ تمایل ابتدایی برای بحث دربارu یک موضوِع

یک لحظه هم شک ندارند که اسناد، خود به  ،زیرا هیچ یک از ایجادگران این اسناد. جدی نیستند و این ویژه گی بنیادی آنهاست ،اسناد مفهومی ترست
در پیش روی مردم، ایجادگران این اسناد هیچ شرم ندارند وقتی که بحث های به نیشدار بدون پنهان کردن تبسم های . خودروندها خود به  خود میباشند و

چون نبض نیست، پس نباید پرحرفی کرد و آماده گی . در اینجا به وضاحت میگویند که گویا نبض وجود ندارد. را پیش می برند» روشنفکرانه«اصط[ح 
  .به قبر گرفت جسدای پایین کردن بر

زیرا گرایشها ناشی از چیزی است که مقامات هیچگاه از آن انصراف نمی کند، . و نمی توانند بر گرایشهای کشنده غلبه کنند خواهند یمقامات نم ینبنابرا
، پس شکست، اجتناب کند گرایشهای کشنده غلبهنمی خواهد و نمی تواند بر  مقاماتو چون . چیزی که برای شان ارزشمند تر از زنده گی کشور است

  .ناپذیر است

 .مقامات پروا ندارد که این شکست صورت می گیرد، اما ما پروا داریم

و از آنجا فروپاشی روسیه را تماشا کنند،  آباد کنندکشور جایداد خود را  مقامات میخواهند در خارِج. آباد کنندمقامات رسمی نمی خواهند روسیه را 
  .طوری که تماشاگر، یک نمایِش جذاب را در تیاتر تماشا میکند همان

ولی ما نمی خواهیم در غرب برای خود امکانات آباد . و بدا به حال مقامات. دنمقامات رسمی دربارu آباد کردن امکانات برای خود در غرب اشتباه می کن
آرام و آسوده برای خود  ما در جستجوی پناهگاِه. و به پیروزی ایمان داریم. خود بمیریم ما میخواهیم یکجا با کشور خود پیروز شویم یا یکجا با کشور. کنیم

  .روسیه آن کشتی است که ما از آن نمی گریزیم. نیستیم

  پس چه؟. بله، در پیش رو آزمونهای دهشتناک وجود دارد. در وضعیت بدی قرار دارد کشتی بله، این

جهانی را  وتاریخی  مسؤولیِتکه  خطاب می کنیم مانیفستی توسط ،این مانیفست خطاب می کنیم به مردم توسط و به همین دلیل. را می پذیریم.چالش ما
 .می گذارد به دوش مردم

را درک کرده اند که روسیه را از راه تاریخی » انگیزه هایی«مانیفست ما خطاب به کسانی است که بیدار شده اند، کسانی که حاE تمام قباحت و وخامت 
  .خودش اصالِت خودش و به سوی حقیقِتبه سوی  ،بازگردانند به خودشش منحرف ساخت، کسانی که میخواهند روسیه را ا

به همین دلیل بسیار مهم است که بیدار شده گان، در خود این نیرو را برای دادِن پاسخ استراتژیک به چالش های . اما بسیار دیر .متباقی نیز بیدار میشوند
 هرگزرخ داد، دیگر  که تا آنچه. تا درسهای بنیادی گرفته شوند. تا همین حاE کژدیسی های بیست سال اخیر به صورت کامل درک شوند. ندوحشتناک بیاب

  .اخیر صورت گیرد ت[فی و رسته گاری شرِم بیست ساِل» هرگز«تا در این . تکرار نشود

نوین تاریخی برای  پروژuمنظورم طرحریزی . طرحریزی شود )استراتژیک(راهبردی  و مفهومی مشی نویِن باید فورًا درس های آموخته شده بر اساس
  .است تمام بشریتو  روسیه نجات

  .شدادر عمل بپروژه  یناپیاده کردن که قادر به  داریم) سوبیکت(اجراکننده یی به  یازن. ستکافی نیروژه تنها پاما 

  .هرگزپیدا شود یا  حاEیا  ،اجراکننده
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 Eبرای آنهایی که روسیه را دوست دارند، » پسانی«هیچگاه هیچگونه  پسانزیرا . دیگر دیر می شود )بعدًا( سانَپ زیرا .زمان ما یشعار اصل .گزهر یاحا
  .وجود نخواهد داشت

  .کسانی که همه این چیزها را درک کرده اند، و یا آمادu درک آن هستند، مانیفست آخری خود را تقدیم می کنیم خدمِت

  .»آخرین«ستدل ساختیم که چرا ما م

  .، استدEل آن را در فصل های بعدی این سند پیش کش می کنیم»نو«چرا 

  ؟توهمات بود آیا تنها شکسِت. 7فصل 

 به داریم، ما به تحلیل نیاز. از خ[صه کردن آن، به شکست رویاهای کاپیتالیستی امتناع می کنیم مطلقًا، ما دوران معاصر محتویات بحث در بارu با ادام�
  .برون رفت از آن را نشان دهد فونکسیونال آن را، پیامدهای آن را و راه های ممکِن -ویژه گیهای ساختاری ،سازد آشکارتحلیلی که دEیل این شکست را 

  :ضعیت معاصر چنین اندو نتایج آن برای تحلیل و. وبرو  مارکسنیاز است که متکی باشد به سنتیز  )methodology(ین کار به میتودولوژی ا یبرا

 .شکل گرفت یودالیجامعه ف) رحِم( بچه داِنطبقه در  حیث یکبه  بورژوازی

  .کرد یقتشو یو حتداد اجازه ایجاِد این طبقه را  فیودالیزم

  .نطفه های تولید صنعتی ضرور بود فراتر از آن، برای ارباباِن فیودال،. و تاجرانی نیاز داشتند که برای شان قرض بدهندگان ه وام دهند به ودالیف ارباباِن

برای پیروزی در جنگها نه تنها به نیزه و شمشیر بلکه به تفنگ،  پادشاه. ست از خدمات آهنگر صرف نظر کند که برایش زره درست می کردتوان ینم یهشوال
  .توپخانه، کشتی ها و بسیار چیزهای دیگر نیز نیاز داشت

پیروزیهای علم و تخنیک، و رشد صنایع به . تاریخی میان فیودالها و بورژواها صورت گرفت اجتناب ناپذیر سازِشسالها پیش از پیروزی سرمایه داری یک 
 .تدریج پل� ترازو را به سوی بورژوازی تغییر داد

زی را که وجود داشت، بیشتر تشکل تنها چی ،با تمام بی رحمی و افراط گرایی ،اما این انق[بها. انق[بات بورژوایی بودند ،شکلگیری سیاسی این گرایش ها
خانواده های بورژوایی از پله های پیروزی به باE می رفتند و روحی� تواضع، کاردوستی و . ه بودبورژوازی تا این لحظه به طور کامل شکل گرفت. دادند

  .شده بود، به این روند مساعدت میکرد که در داخل دین مسیحی ایجاد) Protestantism(پروتستانتیزم . اطاعت از قانون را موعظه میکردند

. این طبقه هرگز از چپاولگری و تاراجگری صرف نظر نمی کرد. زیبا جلوه دادبه هیچوجه نباید مارِش ظفرنموِن بورژوازی به سوی ُسلط� سرمایه داری را 
 که بر آن عمارِت تهدابیبا آن هم . ستعمرات به وجود آمدبسیاری از دارایی های بورژوازی بر مبنای تجارت برده ها، دزدی دریایی و تاراج هیوEیی م

  .نبودجنایی  تهداب باشکوِه سرمایه داری غرب و به تعقیب آن عمارِت سرمایه داری شرق آباد شد،

  .»ما زحمت می کشیم و شما مصروف میگساری و عیاشی هستید«: بورژواها به اربابان فیودال می گفتند

ما در تواضع و «: ، شیوu صرفه جویان� زنده گی، فرهنگ خود و منازل رهایشی خود را نشان میدادند و میگفتندوه یی رنگ خودالتوهای سادu قهبورژواها پ
  .»فروتنی به سر می بریم، مگر شما در تجمل غرق هستید

  .ی داشتجنای ضِد ن بورژوازی ماهیِتآبورژوازی بالنده پنهان شده بود،  مرداِببا وجود خصلت های جنایی که در 

و خدمتگذاری به دربار پول به چنگ می آورد،  خوشخدمتیفیودال از راه سرقت یا و بهمان  ف[ن« :بورژواها به همه اقشاِر دیگر جامع� فیودالی می گفتند
 uه با کار صادقانه پس انداز خود را به فرزندان خود می دهیم که با همین شیو اندِکو ما زحمت می کشیم و پول پس انداز می کنیم، پول های ذخیره شد

جامعه دEیل اثباتی مشخص اجتماعی داشت مبنی بر اینکه کار صادقانه، . نبودآنچه گفته آمد، دروغ . »می کنند و از یک نسل به نسل دیگر انتقال میدهند
 .بالنده بودند ق� نوین بورژوازِیخصلت های اساسی طب ،معین) خطر( ریسِک ، هوش، تدبیر و احتیاط، توانایی برای قبوِلسر سختی وسماجت 

  .می کنیم مقایسه »ترست دی کا«یعنی ما پروژu ترسِت  باهمه اینها را 

، ارزشها، )هنجارها(� شوروی، برخ[ف جامع� فیودالی، بورژوازی نمی توانست به عنوان یک طبق� پابند به قانون تشکل یابد که از خود نورمها جامع در
  .داشته باشد) پروژه(د و در نهایت یک طرح اصول، آرمانها داشته باش
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ماهر و پابند به قانوِن اتحاد شوروی در تمام زنده گی خود پس انداز کند؟ آیا هرقدر که ُپردرآمد هم ) متخصص(می توانست یک کار شناس  چقدر پول
این یک حالت خارق العاده (روبل پس انداز میکرد  ک هزاریمیلیون روبل پس انداز کند؟ حتی اگر یک اکادیمیسن ماهانه  یککم  می بود، میتوانست دسِت

هزار روبل پس  360، او میتوانست صرف )این نیز تقریبًا یک حالت خارق العاده است(ادامه میداد  سال 30و فعالیت خود را به حیث اکادیمیسین ) است
  .انداز کند

اما در تاریخ . می توانستند اندکی بیشتر پس انداز کنند - وغیره، هنرمندان لمنامه نویسانفی، فیلمسازان نویسنده گان، –نماینده گان روشنفکراِن ایجادگر 
  .پس انداز داشته بوده باشند رایخصلت باین نوع د که دناتحاِد شوروی چنین نماینده گاِن این حرفه ها موجود نبو

قشر پابند به قانوِن اهالی شوروی که دارای توانمندی باE و فوق باE  شماِر کهنشان میدهد  ُپردرآمدتمام حرفه های ) لیست( فهرسِت دقیِق تجزیه و تحلیل
روبل  )بیلیون به انگلیسی( میلی[رد یکو مجموع ظرفیِت پس انداز، به هیچوجه بالغ بر بیشتر از . نبود هزار نفریک برای پس انداز کردن بودند، بیشتر از 

  .نبود

uزم بود به سرعت دارایی های اساسی »ترست دی کا« اما برای در عمل پیاده کردن پروژE ،)основные фонды ( خریداری شوند که ارزش آنها بیشتر از
  .یک تریلیون روبل بود

چوجه خریداری هزینه های اساسی را برای اهالِی که به هی یااز پروژu اعمار شتاباِن سرمایه داری در روسیه منصرف میشد  یا باید» ترست دی کا« بنابراین
  :د، به این سه کته گوریادمیپابند به قانون نبودند، اجازه 

با آن . در اکثر موارد در آنسوی قانون ،قانون یا فرامرِز نقض قانون قرار داشتند این اهالی شوروی در مرِز نقِض. ویک هاَخِسبه اصط[ح  – اول کته گوری
توانست برای پیشبرد پروژu خود باEی آنها اتکاء کند زیرا نماینده گان این گروه یک چیزی می» ترست دی کا«به قانون بود که گروه ن یهم این پابندتر
مزید بر آن نماینده گان این گروه که . بگذار به شکل غیر قانونی، بگذار با استفاده از کاEهایی که به طور غیرقانونی تولید شده بودند. تولید میکردند

تند، ناچار بودند تا حدودی از اپارات محلی و از جنایتکاران صد فیصدی فاصله بگیرند، که بسیار نزدیک با خدمات همیشه در مرز خطر نهایی قرار داش
  .یا کشته میشدند و یا در زندان فرسوده میشدند ها در غیر آن سخویک. استخباراتی میهنی بودند

خود اجازه دهد که از وابسته گی نهایی از این کته گوری همکاران خود منصرف  نمی توانست به ویکَخِسبا سجده در برابر جنایتکاران و مقاماِت فاسد، 
نمایندu واقعًا جنایی این کته ده ها ثروتمند شدند؟ در بهترین حالت سخن بر سر » ترست دی کا«در سالهای تحقق پروژu  خویک هاِسآیا شمار زیاد . شود

  .گوری است

. در جامع� شوروی مقررات سفت و سخت اجتماعی از قیمت ها وجود داشت. که هیچ چیز تولید نمی کردند محتکرین و دEEنی بودند – دومکته گوری 
اگر بتوان کته گوری اول را . بنابراین هر تاجر شوروی بدون اینکه چیزی تولید کند اگر میخواست کاEهای خود را در بازار بفروشد، مفاد اندک داشت

  .وم سیاه استخاکستری نامید، کته گوری د–سیاه

هنگام  است کهمخفی در ژارگوِن دزدها نوعی کیسه های پول  Общакُاب شاک  (هستند  ُاب شاکیبه کلی سیاه است اینها دزدهای  – سومکته گوری 
  ).مترجم -  ضرورت هر کدام از دزدها میتوانند از آن قرض کنند

به این نتیجه می رسیم که خصوصی سازی ) مربوط به خدمات خاص استخباراتیمایه های سرمنجمله ( براکت هابا بیرون کشیدن سرمایه های پیچیده تر از 
  .برون کشیده بودیم، نیز جنایی بودند براکتو آنهایی را که از . جنایی بود بنا بر طبیعت خوددر عمل پیاده می شد، » ترست دی کا«که توسط 

مگر . بود غیرجناییدرواقع  -صرف نظر از اینکه بورژوازی غرب است یا شرق  -م رشد میکرد، هسته در بچه داِن فیودالیزآبدینسان، بورژوازی که آهسته 
  .و نمی توانست طور دیگر باشد. بود جناییرشد میداد، » ترست دی کا«بورژوازیی را که 

سرمایه » رنِگ«صوصی سازی هیچ تغییری در ولی حتی این نوع خ. ، البته صورت گرفتتصدی ها و رایگان فتُمتوزیع تصدی ها به پول ناچیز و یا  فروش
  . داری شتابان که در روسیه اعمار میشد، نیاورد

هم در واقع  نورمالگرچه این سرمایه داری . را نشان میدهد نورمالتنها همین نکته به صورت رادیکال تفاوت میان سرمایه داری روسیه و سرمایه داری 
  .تخاذ میشد تا جلو تمای[ت افراطی و تخریب کنندu آن گرفته شودچپاولگر بود و معموEً تدابیر رادیکال ا

طبق� . یا مونستِر جنایی را رشد میدادند غولآنها . نوعیت دیگر آن را ایجاد می کردند نی نوع نورمال سرمایه داری و نی» ترست دی کا«صاحبان 
بیست سال . ه را ایجاد کردند و این طبقه آغاز کرد به بلعیدِن همه چیز و هر چیزچنین یک طبق. را رشد میدادند درنده) pseudo-class( دروغیِن یا کاذِب

  .»اشتها زیر دندان است« :مصروف این کار بود، و بنابر این اصل می بلعید
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ردند که می خواستند ایجاد اما همانا چیزی را ایجاد ک. درک نکنند نمی توانستندکنند؟ مسلمًا ناین را درک  می تواستند» ترست دی کا«گان ه سازند یاآ
مگر آنها مصروف این نبودند . دهند و آن را با سرمایه داری دمساز کنند نجاتبگذار دروغ نگویند، که گویا میخواستند روسیه را . روسیه را مرِگ ،کنند

 uخود را عملی می ساختند نابودگریحینی که پروژ.  

  .ری جنایی روسیه مقایسه کردیم، چیزهای متباقی را نیز مقایسه می کنیمنوع پس انداز سرمایه داری نورمال را با سرمایه دا

فیودالیزم، بخش ) رحم(در حاEت ک[سیِک تشکل آهست� سرمایه در بچه داِن . وجود دارد انباشت اولی� سرمایهفراموش نشود که مرحل� به اصط[ح 
اما اگر سرمایه به سرعت تشکل می یابد، در آن صورت سهم . خشهای دیگر نیز وجود داردگرچه همیشه ب. میتواند در انباشت اولیه غلبه داشته باشد» سفید«

بند جدا کردن سرمای� انباشته شده از  -سپس نیازمندِی حاد به خروج از این مرحله . طبعًا در مرحل� اول افزایش می یابد» سیاه«و » خاکستری«اجزای 
که در آن سرمایه حکمروا است، سرمایه یی که از مرحل� انباشت  دولتیا به سرعت و بیرحمانه انجام ندهند، اگر این کار ر. به وجود می آید - جنایی  ناِف

  .مبدل میشود واقعًا جنایی جامع�با جنایت بلکه به جامع� آلوده اولیه برون نرفته است، نه به 

ورمال همزیستی کند، با دولتی که آغشته با لکه های جنایی است، اما به کلی دولت جنایی نمی تواند بنا به طبیعت خود پایدار باشد و نمی تواند با دولت ن
  .جنایی نیست

پادشاهی های بدنام  :مثال. دولت های جنایی بیرحمانه نابود میشوند. مرز میان زنده گی و مرگ است ،مرز میان دولِت جنایی و دولت با لکه های جنایی
اما معموEً آنها را به حیث انتقال دهندu بیمارِی مرگ آور، . خود را نابود می کنندخود شان دولت های جنایی حتی اگر این صورت نگیرد، . دزدان دریایی

  .آنهایی که با چنین دولتها در تماس می شوند، نابود می کنند

مگر کارهایی کردند تا سرمایه داری . نداننداین مطلب الفبایی را نمی دانستند؟ نی، آنها نمی توانستند اینها را » ترست دی کا«آیا ایجاد کننده گان 
طبقه تغییر ناگهانی . جنایی ساختن آن را تشویق می کردند و به هدف خود رسیدند ،به شیوه های گوناگونآنها . روسیه از مرحل� اولی� انباشت بیرون نشود

  .خود را در همه قشر های نهادی پراگنده ساخت) metastasis(کرد، و میتاستازهای 

همه . روسیه به کمک طبق� کاذب سرمایه داری، در کار بود نابودکردِنبه سوی  اراده ، بلکهنی به سوی اعمار سرمایه داری ارادهز هم نمایان میشود که با
  .مبدل کردند غوِل جناییحاکم در جامعه را، به طبق� کاذب یعنی به طبق� جنایی سپردند و دولت را به ) subject(وظایف سوبیکِت 

  .در این باره هشدار میداد که چطور این کار صورت می گیرد؟ مسلمًا» پسابازسازی« ا مانیفیسِتآی

 .د؟ البتهااتفاق افت ناچن آیا

 .به هیچوجه تصادفی نبودحماقت؟  یابود  تصادفی

ل سرمایه داری و حتی سرمایه داری خصلت ذاتی انزجار از هر شک که روسی� تاریخیتکرار می کنیم  در حالی که؟ قابل برگشت است وضعیت آیا این
  .رداد جناییغیِر

حل کردن مسایلی که در باE . ت[ِش ضعیِف واقعی به سوی اص[ِح وضعیت کنونی نزد قدرت کنونی وجود ندارد ارادu باید تاکید کنیم که هیچگونه تأسف با
مسأل� خروج از مرحل� کشنده و طوEنی شدu انباشِت اولی سرمایه یا  طور مثال،. قرار داده نمی شود) در دستور روز(گفته شد، حتی در اجندای کار 

بیانیه بعضی در (می گیرد  مشکوکو  مرموزدلسوزی و شفقِت  ابراِزجای این مسایل مشخص را هرچه بیشتر نوعی . مسأل� جدایی سرمایه از ناِف جنایی آن
آیا همان ساده لوحِی است که در بیست سال از بین نرفت یا نقابی است که ). رجممت - شنیده میشود یاین ابراز دلسوز پوتین و میدویدوفهای اخیر 

کشور را تا آخر ببلعند و  ،میداند که کم مانده سوبیکت روی خود گذاشته، در حالی که هب) مترجم -منظور نویسنده مقامات حاکم روسیه است (سوبیکت 
  نمی خواهد در برابر درنده ها مقاومت کند؟

  :که خ[صه این

  . . .رد کردن هر نوع سرمایه داری توسط روسی� تاریخی 

 . . . سال یستدر طول بیه در روس یناسازگار با زندگ یِیجنا یدار یهسرما �،انآگاه تشکل دادِن

سرنوشت سرمایه داری مربوط به دیگر ، مزید بر آنچه گفته آمد، بحث روی کدام مسایل عاصرم دوراِن یمحتوادر مورد  انبه سوال سوز دهیپاسخبرای 
  در روسیه و در جهان مهم است؟

 بورژوازی و مسایل اجتماعی.  8فصل 
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اجتماعی یعنی به مثاب� ) رهبر(بورژوازی، عبارت از استعداد و توانمندی این طبقه بود که به حیث لیدر ) normal(مهمترین خصلِت طبق� نورماِل 
طبق� رهبر بود و توانست آنچه را تحقق بخشد که برای . ِل آن عصِر ایجادگر واقعًا یک طبق� تاریخی بودبورژوازی نورما. لوکوموتیف تاریخ وارد صحنه شود

 .گسترده ترین اقشار جامع� آن زمان ضرور بود

با آنهم بورژوازی از . کبیر بسیار دور بود را اع[م کرد اما جامعه یی را به وجود آورد که از این ایدیاِل» آزادی، مساوات، برادری«بورژوازی شعاِر 
 .نبود) نازا( عقیم دیدگاه تاریخی

 .، معمول در جامع� فیودالی، را درهم شکست)caste barriers( صنفیهای تحقیرآمیز  دیوارهبورژوازی 

 .زمیِن ارباباِن فیودال را به دهقانان داد

 .سرمایه داری را ایجاد کرد) nation(نوین همبودی یعنی ملِت  نوِع

 .پیش کش کرد راانسان، ارزشهای نوین و آرمانهای نوین  سرنوشِتن از برداشت نوی

دگرگونیهای بزرگ به بهای درد و رنج بسیار زیاد توده های تحت استثمار در  یکی اینکه .دارد نیزدیگری  بورژوازی جانِب سک�اما به زودی واضح شد که 
را به باE ) گوسال� سامری( گوسال� ط[ییحرفها راجع به ارزشها، آهسته آهسته در خفای  دیگر اینکه. مجموع و طبق� کارگر در نوبت اول، خریده میشود

 یتبه روا ،هارون یا ،قرآن یتبه روا ی،که سامر از ط[ بود � هارون گوساله ییگوسال یا � سامریگوسال(میبرند و بر سکوی بلند مرمری قرار میدهند 
 ).ترجمم -  را به پرستش آن دعوت کرد یلاسرائ یساخت و بن ط[از  ،دبه کوه طور رفته بو یآنگاه که موس ،تورات

 .بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند، هومانیزم و پیشرفت حرفهای پوچ نبودند با آنهم برای آن بورژوازِی

 .ی آینده و آرمان کبیر تاریخی داشتبرا تمثالیرسالت داشت و همچنان یک بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند،  آن بورژوازِی

 .اینها در هنر و فرهنگ بازتاب یافتند

ادبیات کبیر، موسیقی کبیر و نقاشی کبیر ایجاد کرد و . آن جامع� بورژوازی بالنده و از لحاظ تاریخی ثروتمند و برومند، از دیدگاه فرهنگ عقیم نبود
 .خشدتوانست کیفیت نوینی به گرایش های هومانیستی بشریت ب

 در مورِدایجاد شده توسط بورژوازی،  بلی، فرهنِگ. بورژوازی را نادیده گرفت )بشردوستان�( هومانیستی فرهنگی و همچنان رسالِت رسالتِِ نبایدبنابراین 
آن  ترام کنیم به عظمِتپس بیایید ادای اح. زنده گی تاریخی بود نورِم بلکه نبودیا بیماری )anomaly(اما این ناهنجاری . بود بیرحمایجادگرخود 

  .شد بورژوازی که شکلگیری آن در غرب در آغوش فیودالیزم از وسط قرن پانزده آغاز گردید و در آغاز قرن نزده به طبق� حاکم و طبق� رهبر مبدل

  بورژوازی به مثاب� طبقه یی که پروژu بزرگ تاریخی و اجتماعی فرهنگی را طرحریزی کرد و تحقق بخشید.  9فصل 

باید  چی«زیرا نمی توان به سوال . ، ضرور اما کافی نیست»مقصر کیست«و » چی باید کرد«دربارu دریافت پاسخ به سوالهای  مختص به روسیهعمیِق  تأمِل
 .را تحقق بخشد چیاین  کیپاسخ داد، اگر ندانیم که » کرد

یی که باید دگرگونیهای ضروری تاریخی را تحقق پروژه میپردازیم،  )object مقصد به حیِث( پروژه باید کرد، ما به تحلیل چی هنگام پاسخ دادن به سواِل
 .بخشد

 .می پردازیم) subject(را در عمل پیاده کند، ما به تحلیل اجراکننده ) پروژu ضروری تاریخی( چیباید این  کیهنگام پاسخ دادن به این سوال که 

 .نیست) object(هیچ اجراکننده بدون پروژه  و. نیست) subject(بدون اجراکننده ) object(هیچ پروژه 

و پروژه یی که فاقد اجراکننده باشد، خواِب . کرده و بسیار زود صحن� تاریخ را ترک میگوید خودسریکه پروژه نداشته باشد،  اجراکننده ییزیرا 
  .انتزاعی است )utopian( جاآبادی یا آرمانشهریناُک

 .ماند و به خیال پردازی توهین آمیز مبدل میشودپروژه بدون اجراکننده در هوا معلق می 

 uیعنی نقش طبقه یی را به دوش گرفت که قادر است این پروژه . بود و همزمان نقش اجراکننده را به دوش گرفت» درنُم«بورژوازی بالنده، دارای پروژ
 .را تحقق بخشد

 .ردبورژوازی بالنده فرمایش اجتماعی برای پروژu کبیر خود را طرحریزی ک
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 .این فرمایش را متفکرین بزرگ تحقق بخشیدند

 .نامهای شان طوری ثبت تاریخ شده که نمیتوان از تاریخ حذف کرد

ـُردان کبیر روشنگران توانست افقهای نوین اجتماعی و معنوی را  ـُردان تنها بخشی از عساکر . بشریت باز کند به ُرِخگ ) intellectual(روشنفکری اما این گ
 .تاریخی خود فراخوانده بود پرچمهایژوازی به زیر بود که بور

پروژu  عیِندینی  داِغرا عرضه کرد، و همزمان به دیگر اقشار جامعه نسخ� » درنُم«پروژu  روشنگران�و  نسخ� سیکولرجامعه،  زیرا بورژوازی به یک بخِش
  .را پیش کش کرد» درنُم«

  .مراتب گسترده تر از روشنگری ک[سیک بود پروژu بزرگ که از جانب بورژوازی اع[م شد، به یعنی

- وشنگری انگلوناگفته نماند که معموEً روشنگری اروپایی را به نام روشنگری ک[سیک یاد میکنند و آن را در برابر روشنگری امریکایی، و یا وسیعتر، ر 
  .ساکسون قرار میدهند

های پروژu  نسخه بدلیعنی  .اصً[ وجود ندارد» مدرن«نمی کند که خارج از آنها پروژu ، تمام باریکی های مهم را احتوا آنها مقایسه کردِن اما چنین
همان پروژu کبیر  سیکولربا نسخه های  ظریفانهکه  را احتوا نمی کند )به طور کل دینی مدرنیزم –، گسترده تر مسیحیمدرنیزِم به اصط[ح (» مدرن«

  .همنوا میشوند

  .چیزهای بسیار زیاد، جای پیدا شد یبرا ،در آن که است بزرگ ماِنساختعمارت یا  یک ،»مدرن« uوژپر

  .است وبرو  مارکسبه تماِم آنچه که به نام تحلیل مارکسیستی سرمایه یاد میشود، ساده ترین شکل سنتز تیوری  خصوصیاتافزودن همین 

یدی را تول یروهاینبه بیان دیگر نوع جدید . یست میکندزریت رد که در آن بشک یجادرا ا مصنوعی محیط مادیطبقه یی است که نوع جدید  ،یبورژواز
  .ایجاد کرد

یعنی نه تنها مناسبات تولیدی به حیث . ید به وجود آوردجد اساسًا یکننده ها یمبا تنظید را جد یاجتماع یطمحطبقه یی است که  ،یبورژوازهمچنان 
  .را ایجاد کرد مشروعیت نوِع جدیِد:  بسیار بیشتریدی بلکه چیزی تول یروهایشده توسط ن یینتع یزیچ

  )legitimacy(حاکمیت طبقاتی و مشروعیت .  10فصل 

برای اینکه جامعه واقعیت ُسلط� این  .را که بنابر آنها یک طبقه باEی طبقات دیگر حکومت میکند دEیلیعبارت است از پذیرش از سوی جامعه،  ،مشروعیت
آنگاه و تنها آنگاه ساختارهای . وارد عمل شود ،جامعه به مثاب� حامل ب[شرط و بدون آلترناتیِف نعمت های مورد نیاِزیا آن طبقه را بپذیرد، این طبقه باید 

 .پایدار و سیستمهای سیاسی پایدار تشکل می یابند

از دست میدهد، باید آن را با ُسلط� طبق� حاکم که مشروعیت را . بسیار زشت و بسیار کوتاه مدت است ،بدون مشروعیت �تاریخ به ما می آموزد که ُسلط
 .بارها یادآوری نموده و تاکید میکرد که نشستن باEی آنها ممکن نیست لنین خشن تعویض کند، با سرنیزه هایی تعویض کند که

را به » مدرن«زی پروژu بسیار مهم است یادآوری شود که بورژوا. به دست آورد تاریخی مشروعیِت» مدرن«بورژوازی با روی دست گرفتن پروژu بزرِگ 
مشخص مشروعیت خود را  مرزهایمطرح ساخت و در واقعیت ) آن نعمت است چشم� که(آن پروژه  اجراکنندuبه حیث  ،و خود را عمومی حیث نعمِت

بی، آن قلمرو را به حیث بورژوازی با این کار در یک قلمرو معین پروژه یی، ایدیالوژیک، و معنایی مسکن گزین شد و با نصب کردن پایه های چو. کرد
  .قلمرو خود نشانی کرد

  .با نصب کردن پایه ها، قلمرو های همجوار، برای بورژوازی بیگانه شمرده شدندو شایان یادآوری است که 

  .اجراکنندu این پروژه مشروعیت می دهد به عنوان یبورژواز به» مدرن«u پروژهمانا 

 یبراطبقه «به » خود یطبقه برا«می زند و قسمًا از  مهارخود را  روح چپاولگران�تا حدودی ، شخود یتقلمرو مشروعدر قلمرو مدرن،  ی دربورژواز
  .مبدل میشود» یگراند

قطعی از آرمانها و اهدافش صورت بیگانه گی رخ نمی دهد،  طبق� بورژوازی وجودی تاریخی و )mutation( جهش ناگهانیُمدرن  به همین دلیل در قلمرِو
  .نمی گیرد



 19191919 صفح�       

و  فاجعه آمیزکامً[  عواقب به عنوان یک کل بشریت برایو هم  بورژوازی، هم برای یخود مشروعیِتبه حیث قلمرو ُمدرن  قلمرواز  خروجهی است که بدی
  .در پی خواهد داشت مرگ بار

 سازنده گان و روسیه جنایی بورژوازی یاآ. مقایسه می کنیم در روسیه شکل گرفت،که  را با چیزی نورمال بورژوازی بار دیگر این نوع شکلگیری ک[سیک
و » ترست دی کا«برعکس . را ایجاد کرند؟ آیا کوشش هایی در این راستا صورت گرفت؟ هیچ چیز نبود مشروعیت نوع جدیِد -» ترست دی کا« - آن

و  اخ[قی خط مشی یا اصِله از این یا آن زیرا مشروعیت همیش. مشروع را سرکوب کردند نوکران ایدیالوژیک آن هرگونه کوشش برای ایجاد کدام چیِز
  .ناشی میشود آرمانهایا  ارزشهاهمچنان از 

. نمی کند یلتحماز آن گذشته این دین را بر جامعه و . را موعظه نمی کند ییط[ �گوسال یِند و هرگزهیچگاه ، یت باشدمشروعطبقه یی که خواهان 
  .است مضر بی اندازهبلکه  ،این دین بر جامعه نه تنها غیراخ[قی تحمیل کردن

مزید بر آن فاقد افسار ) پارازیت(ی انگلاین طبق� درندu . شد مشروعیتتمام پیش شرط های هرگونه کردن  نابودمصروِف » ترست دی کا«در این میان 
  .است تاریخی چیزی شبیه به این، در هیچ جا دیده نشده) precedent(هیچ نوع سابق� . اخ[قی و آرمانی از آب درآمد

: مهمتر است دیگریاما تاکید بر بیماری و بی دورنما بودن همه آنچه که با سرمایه داری کنونی روسیه ارتباط دارد، هرقدر مهم نیز باشد، بررسی چیز 
و  ،میل شده و آن رابگذار فاقد آن خصلت های هیوEیی باشد که بر سرمایه داری روسیه تح. بلی هرگونه. سرمایه داری معاصر هرگونه بررسی سرنوشِت

   .میدهد سوقتمام جامعه را به سوی ُبن بست بی سابقه 

  بورژوازی و دوران معاصر.  11فصل 

 آیا امروز خروِج تمام بورژوازی، تمام ساختار جهانی سرمایه داری از حدود مشروعیت خودش صورت نمی گیرد؟

» دیگران -برای  –طبقه « نمی گوید که در آن تنها او میتواند به حیِث ترکوی را پروژه یی، ارزشی، معن قلمروآیا امروز تمام طبق� بورژوازی آن 
 موجودیت داشته باشد؟

  نمی گوید؟) پدرود( الوداعتعهدات تاریخی خود  تمامطبق� بورژوازی با  تمامآیا امروز 

 ؟نمی اندازدرا از گردنش کشیده به دور  نیمعتبر جهااخ[ق، اهداف، نورمها، آرمانها و ارزشهای  افسارهای آیا تمام طبق� بورژوازی

 ؟استو اگر به راستی امروز مصروِف همین کار 

 .تعیین خواهد شدمختلف  معاصر به صورِت دوراِن ، محتواِیچیستوابسته به این که پاسخ به این سوال 

خود را از دست  تاریخی-جهانی مشروعیِتنورمال بودِن خود، از درج� بیماری یا  وابسته گی، تمام سرمایه، بدون بلی«: میگوییم. میدهیم مثبتما پاسخ 
وضع وحشتناک داخلی ما صدبار  ،تکمیل شود وبرمیتواند حد اقل با تیوری  مارکسآشکار است، و حاE که تیوری  ،از دست رفتن این مشروعیت. میدهد

مگر اینکه کدام کسی بخواهد عملیاتِ جراحی به منظور . قی نمی گذاردوخیم تر می شود و هیچ شانسی برای اص[ح کردن سرمایه داری روسیه برای ما با
 جداگانهکشور  یکدر  سرمایه داری ویژهبیمار سرمایه داری روسیه انجام دهد و مصروِف اعمار  میتودولوژیک و سیاسی را در پیکِر) inversion(وارونه گی 

 .»میدهداز دست  در همه جاآن را در حالی که  -  ندهداز دست  ماشود که مشروعیت خود را نزد 

ـُریِز) سمپتوم های(افسوس که نشانه های   .شده میرود بدشگونو  واضحخود بسیار  مشروعیتبورژوازی معاصر از قلمرو  گ

تهدید کننده ترین سخن بر سر . انجام دهد، ابعاد مسأله بسیار بزرگ است آلماندر  1933بورژوازی ت[ش کرد این کار را در سال  بار اولو چون برای 
 .پدید نشده بود بشریت تماِم افِقاست که هیچ گاهی در  خطری

زنجیر جهانی از آب درآمد، پس برماست که همزمان و  ضعیِف اتفاق افتاد که روسیه حلق� دیگر زیرا یک باِر .و این هم ناشی میشود از آنچه در باE گفته شد
نبرِد مرگبار با نیروی  آنقدر امکان پذیر شده است که ما را برمیگرداند به وضعیِت دگردیسیک کنیم که چنین و در. در یک نفس به تمام این مسایل بپرازیم
 .زیرا واقعًا ممکن است و حتی جلوگیری ناپذیر سرمایه داری دگردیسِیسیاه فاشیستی و جستجوی پاسخ به این 

  .و پیروان او را نگران ساخته بود، در همین نکته نهفته است وبرکه » مدرن«ل� پروژu دلیِل توجه خاص سیاسی ما به یک مسأل� گویا انتزاعی مانند مسأ

 سوال دربارu ازدست دادِن ،معاصر دریافت کنیم دوراِن سواِل لعنتی ترینبا لمس تمام وخامت وضعیت کنونی روسیه و جهان، میخواهیم پاسخ دقیق را به 
 .خود را) مشروعیتو هرگونه ( پروژه یی مشروعیت سرمایه داری نهاییو  قطعی
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 .ضرورت ویژه دارد) روسیه(اما برای ما در مرز و بوِم رنج کشیدu ما . این پاسخ به همه گان و در هرجا ضرور است

 کرد؟ آیا در این حقانیت تاریخی و خصوصیت تاریخی وجود داشت؟ ردسرمایه داری را  1917چرا روسیه در سال 

و این در حالی که سرمایه داری به حیث سیستم کامل و  .را وبریا سرمایه داری از دیدگاه  را مارکساز دیدگاه  ایه داریسرمروسیه چه چیز را رد کرد؟ 
با . باشد فرومو سرمایه داری از دیدگاه  باشد وبرو سرمایه داری از دیگاه  باشد مارکسکه سرمایه داری از دیدگاه  تنها وقتی درک شده میتواندبسته، 

  .افاده میشوند» مدرن« پروژuتحلیل کرد، اجزایی که با مفهوم  وبر سرمایه داری است که اجزایآن  ،ی ما اکنون مهمتر از همهآنهم برا

  و سرنوشت روسیه» درنُم«پروژu .  12فصل 

روسیه  جناییسرمایه داری آدمهای اضافی که در شرایط ورم کردن بعدی . تعیین خواهد شد اضافیسرنوشت روسیه به زودی توسط آدمهای به اصط[ح 
 .آدمهای اضافیبلی، . میلیون شهروند روسیه میرسد 120میلیون یا حتی به  100شان دسِت کم به  به زودی شماِر

یث یک ایجاد کند و بیشرمانه آن را به ح بربریت تا سوپرماشیِن نیستمیلیون نفر نیاز  40زیرا برای سرمایه داری جنایی روسیه به هیچوجه به بیشتر از 
 .میلیونی 40یک کشوِر صرف . کند عرضهدولت -کشور

به سوی هدف مطلوب خود خواهد رفت که عبارت از  - آهسته وآهسته ، مژ گشته و کژ گشته -روسیه  جناییبدون فشار قوی از بیرون، سرمایه داری 
  .است »کشور«ایجاد چنین یک 

در  :عرضه میشود) انتخاب(ماینده گان حرفه های روشنفکری که حاE نیازی به آنها نیست، دو گزینه به اکثریِت شهروندان روسیه، منجمله و قبل از همه به ن
 .کنند فرار با شتاب به خارج از کشور یا بمیرنداینجا 

 uلومپینیزه کردن «، »به حاشیه راندن«با انواع نسخه های آن مانند (» مرگ و میر«سرمایه داری جنایی روسیه پروژlumpenization «وغیره ( uو پروژ
 آنها را مییعنی  ندساززمینه های مرگ آنها را فراهم می میرند یا  برخی دیگر می. برخی فرار خواهند کرد. را همزمان تحقق خواهد بخشید ،»فرار«

طوریکه می بینیم، هردو پروژه . د وغیرهحاشیه سقوط میکنند، پست میشوند، به لومپن تبدیل میشون ها الکهولی میشوند، دیوانه میشوند، به عمِقنآ. میرانند
بدون اینکه لرزه بر اندام شان ما در این باره سخن میرانند حتی ) سوسیولوگهای( همه جامعه شناساِن). run the show(در روسی� معاصر بر سر زبانها است 

 .)اوپتیمال( بهینه ، و برعکس، مانند یک چیز نورمال و حتی یک چیزبیفتد

میلیون انسان را از شکم خود بگذراند و  5حد اقل » فرار«پروژmeat grinder  ( u( چرخ گوشِتباید ماشیِن گوشت یا  جنایی آرمان-انتیه برای رسیدن ب
 uبه همان اندازه ،»مرگ و میر«چرخ گوشت پروژ. 

ساختار روز به روز . مبدل میکند مافیایی حاشی�و  ییمافیا هست�، مرکب از سوپرساختارمیلیون انسان از جامعه در هر سال، کشور را به  10بیرون کردن 
 .بینی است سال پابرجا میماند یا زودتر سرنگون میشود، وابسته به شرایط غیِر قابل پیش 8-6آیا . خواهد شد تر و لرزان ترناپایدار 

بسته شود، از اینکه قاب پنجره کشیده شود، و یا از اینکه از اینکه دروازه به شدت . آغازشود هر چیزی می تواند از ،پوسیده )عمارِت(فروپاشی در خان� 
آن  پیکِرخان� پوسیده یی را تصور کنید که بر . . . پروس� جهانی، نیروهای خارجی را به اقدامات فعال ترغیب میکند، پس  و چون منطِق. زده شود عطسه

  .بکوبندرا  چیز بزرگی

  .و همچنان دربارu قوت و تمرکز ضربه ها. دهمفرو می پاشد یا پس از ضرب�  اولآیا پس از ضرب� : در اینجا میتوان صرف راجع به یک موضوع بحث کرد

 قیم�هنوز به صورت قطعی به ) میباشند و خلق کشور ما هستند وغیره ما سبد و اکثریت ملت ِرگلهای َس ،همین ها( اضافیتا وقتی که مردماِن به اصط[ح 
ماست که به هر وسیله یی که  تاریخی، وجودی و اخ[قیَدیِن . ل نشده اند، وقت برای به خود آمدن وجود داردمبد جناییچرخ گوشت سرمایه داری 

  .خود را به طور کامل وقف این هدف کنیم. ورزیماز هیچ ت[شی، دریغ ن. میشود، به آنها کمک کنیم

، به )هستیم اضافیمانند آنها  نیزو اگر حوادث به همین منوال ادامه یابد، ما (شمرده میشوند » اضافی«، آنهایی که برادران ما امیدواری داشتن به این که
. می چسبند لنینیدر چنین حالت ب[فاصله به ساده ترین شعارها و فرمانهای کبیر . تمام میشود ضرو به ساده ترین شعارهای ما بچسبند، ُمخود آیند 

و تا آن زمان مراحل کامً[ دیگری وجود داشتند . حل� رونِد گرفتِن قدرت پیش کشیده شده بودندمر آخرینفراموش می کنند که این شعارها در واقع در 
  .نبودکه در آنها فعالیت کامً[ متفاوت جریان داشت که به هیچوجه فعالیِت شعار دادن 
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پیروز  )Party of Socialists-Revolutionaries( ِاسرهابر  هرگز نمی توانستند ،در غیر آن. فیودالی را پیش کشیدند ام[ِک نان، صلح و بخِش بلشویکها شعاِر
که در آن روسی� تاریخی  انتی کاپیتالیستی سرِخپروژu نویِن کبیِر بلشویک ها فرا خواندند به مزید براین، . شوند که از آنها این شعار را اقتباس کرده بودند

  .درونی خود را مورد بررسی قرار داده و مد نظر گیرد جوهِربه یک شیوu پیچیده توانست چیزی عمیقًا سازگار و همصدا با 

وحشتناک  پس از گذشت بیست ساِل. ناله کننده گان را نیز متقاعد سازد خوِدروسی بلشویزم به زودی نخواهد توانست  مبتذل دربارu ماهیت ضد نالیدِن
همنوا با آرمانهای باطنی و  به یک ترتیبی، معلوم می شددیِد اول بسیار غربی که در  بلشویزمبرای شمار زیاد مردمان، حتی به روشنفکران، واضح شده که 

در  یحمس �هزار سال �سلط uدربار ینیآموزش د chiliasm( بودند chiliastic خیلیاستیکآرمانهایی که نهایی و  ،عمیقًا مردمی برای روسیه از آب در آمد
اعتقاِد  یک ینی،جهان ب �به مثاب یالیزمسوس یاِددر بن. یشودشر آغاز م یروهایبر ن یآسمان یروهاین یروزیو پ یحکه پس از برگشت مساست  ینزم یرو
  .)مترجم -قرار دارد یخیتار یدیبر تراژ یویدن �و غلب -یشودم یانب یالیستیسوس یاتکه معموEً در ادب -ینیبه آمدِن بهشت زم یلیاستیکخ

بدون بلشویزِم . آن تا کنون کشف نشده است نیز وجود داشت که رمز و راِز مردمی، بلشویزم بسیار عمیق یروشنفکر ناگفته نماند که مزید بر بلشویزِم
  .نمیتوانستند قدرت را بگیرند، چه رسد به آنکه قدرت را نگه دارند هرگزمردمی، بلشویک ها 

زیرا روسیه در قرن بیست و یک، بعد از تمام آنچه . آنها نیز نمی شویمساده گی وسوسه انگیز  ما هرگز اهمیت ساده ترین شعارها را رد نمی کنیم اما سرگرِم
  .در غیر آن نابود می شود. پیدا می کندخود را  جایگاهدوباره  پروژu کبیرکه رخ داد، با الهام گرفتن از یک 

  .همزمان گرایش به سوی آینده دارد برای روسیه است که جانشین و وارث تمام گذشت� روسیه است و پروژu بزرگتقدیم کردن این  ،وظیف� ما

 .شعارهای ساده ،سپس، هرقدر پیچیده باشد و آشکار نباشد، پروژu بزرگنخست 

ایجاد کنیم،  نیزتمام عیاری را که توانایی تحقق بخشیدن آن را داشته باشد،  اجراکنندuوظیف� ما تنها این نیست که این پروژu بزرگ را تقدیم کنیم بلکه 
  .را تحقق بخشید» مدرن«رژوازی قرنهای گذشته که پروژu بزرگ خود یعنی پروژu کبیردرست مانند بو

آن نیز تقدیم روسیه کرد، اجراکننده یی که قادر به تحقق  اجراکنندuرا پیشکش کرد بلکه خود را به حیث  پروژu بزرگنه تنها  1917حزب بلشویک در سال 
ما به پروژه به حیث اثر . بود حزباز  بیشتر حزب بلشویک چیزی بسیار. نبود حزبک[سیک این واژه،  به همین دلیل حزب بلشویک به مفهوِم. پروژه بود

  .علمِی کدام نوع ادبیات با یک کیفیت معین، حتی با عالیترین کیفیت، نیازی نداریم

 رازو  رمزجذب کند، همه آنهایی را که در خود این  همه گان را به سوی خود میتواندمعنوی است که  بسیار قوی آهنرباییک . است بیشترپروژu ما چیزی 
  .شوندمقناطیسی  را حفظ کرده اند که به یک شیوu خاص

. مایوس نمی شویم و از ناممکن بودن چنین مسأله حرف نمی زنیم. مبدل میکند معنویآهنربای متون بسیار مغلق و پیچیده را به  چیزی است که ،وضعیت
بود که قشر مکمل آدمها را به وجود آورد که شب و  وضعیت. تبدیل کرد آهنرباهامتون بسیار پیچیدu مارکس را به چنین بود که  وضعیتسرانجام همین 

 uرا میخواندند، از  مارکسنوشت�  کهآنهایی . آنها عاری از شور و شوق سیاسی نبودند. را درک کردند مارکسروز به طور دقیق معنی متون بسیار پیچید
  .میساختند هدگرگون و می ساختند، تشدید میکردند ارادی داِغ و طناِب پیچاندندبیرون میکشیدند، می شور و شوق  ،آن

را  تاریخبرخی از آنها میگفتند که گام های . است هم تاریخهمین  .نفس می کشید وضعیتتنها به این دلیل توانستند این کار را بکنند که در پشت سر شان 
این را با کار فداکارانه و با قهرمانی ثابت . آنها تنها در این باره حرف نمی زدند. صدا می کند به نامآنها را  تاریخند که برخی دیگر میگفت. می شنوند

  .میکردند

ه به نام دهد که در آغاز قرن گذشته اثر برجست نمی ، همچنان با دانشمندان دیگر، گویا آن نتیجه راوبر با مارکسگوییم که همراه ساختِن  نمی بنابراین
  .را ایجاد کرد «DasCapital»سرمایه 

مبدل  سیاسیو  میتافزیکیشور و شوق  گلول�می کند و آن را به  افسونتا چه اندازه دوران معاصر را  وبرو  مارکس سنتیِزبهتر است باEی این بحث کنیم که 
  .میسازد

  و سرنوشِت سرمایهُمدرن سرنوشِت .  13فصل 

 uسرمایه داری از ورای منشوِر  سرنوشِتبررسی سوال دربار)prism ( از چارچوب مارکسیزم  برون برآمدنمستلزِم ، مشروعیتاز دست دادن یا حفظ کردن
 uاصً[ مفهوم  مارکسیزم اگر دقیق گفته شود، در زبان مفهومی. نمی تواند خصلت بنیادی داشته باشد مشروعیتک[سیک است که برای آن سوال دربار

 .داردن وجود» مشروعیت«
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 بیگانهیی که برای مفهوم مشروعیت  زمینهاست،  ضرورمارکسیستی ) context( زمین�در  مشروعیتمفهوِم  وارد کردِنبرای درک سرنوشِت سرمایه داری 
را از دست  مارکسیزما در غیر آن ی. ممکن است وبرو  مارکس سنتیِزحل آن تنها در چارچوب . عملیاین هم پرابلم تیوری است و هم پرابلم سیاسِت . میباشد

  .داشته باشیم نمییا به تحلیل مسأل� کلیدی قرن بیست و یک دسترسی  )که منجر به گمراهی قابل م[حظ� تحلیلی و سیاسی می شود(میدهیم 

 uشکل گرفت» مدرن«طبق� سرمایه داری از دیدگاه سیاسی و تاریخی با ایجاد پروژ.  

  .خود به جامعه عرضه کرد غیرمادِی داراییدر حرکت بود، این پروژه را به مثاب� با ارزش ترین  مشروعیت طبق� بورژوازی زمانی که به سوی ُسـلطه و

 uهال�  فاقدطبق� سرمایه دار کامً[ » مدرن«در بیروِن پروژ)halo ( منفیطبق� سرمایه دار . ناشی از آن است مشروعیِت فاقدتاریخی و )- ( uمدرن«پروژ« ،
، فابریکه )stock market speculations(، احتکارها در بازار اسهام ر سر و صداُپ  ِیو شادمان  جشنی به قصرها و قایق های بادبانی، ؟ مساوچیستمساوی به 

  .بخشداستحقاق برای آنکه ادعاها و امتیازهای خود را  نیستها و کشتی های بخار؟ تمام اینها به هیچوجه کافی 

آنچه که در نتیج� تغییر  -موتانت mutant( روسی ما موتانِتچه رسد به این  ،است جناییسرمایه داری، زشت و  ورماِلنحتی طبق� ُمدرن مرِو لقبیرون از 
 .)مترجم - یک پدیده به وجود می آید mutationناگهانی 

و سوال . تعیین شده استُمدرن سرنوشِت سرنوشت سرمایه کامً[ توسط . سرنوشت سرمایه در قرن بیست و یک است درِکبه معنای  ،ُمدرنپروژu پس تحلیِل 
غیرکاپتالیستی و  سیاسی مشروعیت توسط سرمایه داری، جنبشهای حفِظ. سوال کلیدی مشخص سیاسی قرن بیست و یک میباشد ،دربارu سرنوشت سرمایه

در برابر این جنبش ها همین دورنماهای  ،را مشروعیتشازدست دادن سرمایه داری . میسازد محرومانتی کاپیتالیستی را از دورنماهای استراتژیک 
 .است دیگر اینکه آیا این جنبشها میتوانند از این دور نما ها استفاده کنند، سواِل. میکند بازاستراتژیک سیاسی را 

 کلیدی نمی باشد؟ عملیدورنماها برای سیاست  اما آیا سوال دربارu موجودیِت

با از دست دادن . نیز وجود دارد بدون رابطه با محیط پیرامونیعنی سلطه ) dominance in its own juice(» ُسلطه در شیرu خودی«، مشروعیتالبته، غیر از 
یعنی به طور سلط� بسیار بیرحمانه،  ،تحقق بخشد برهنهکند آن را بر مبنای زوِر  ت[شمی کند و میتواند  حفظ، سرمایه داری چنین ُسلطه را مشروعیت

 .نده صفتبسیار وحشیانه و نیمه در

  .بشریت از آن حکایت میکند تاریخیتمام تجرب� . پایدار نبودند هیچگاهیاینکه چنین اشکال ُسلطه  اولاما، 

جهانی، بلکه به  شبح مانندیعنی نه به صورت تشکل شتابان نوعی حکومت  .شانس میداشته باشند یختار یانپاشرایِط لطه تنها در اشکال ُسچنین ، اینکه دومو 
  .یکدموکراتیرغ کامً[و  برهنه یِنآهن �پاشنشکل 

 کوتاِه زماِن یکدر  دنده یمناجازه ی دار یهسرمابه  ،هند و ها غول ینتمام ا یاناروپا، م و متحده یاEتامیان  ،یکاآمر uمتحد یاEتا و ینچ میان تضادها
  .را ایجاد کند جهانیین آهن �پاشن تاریخی

، ینازیرا  .شدامی ب یاسیمهم س یاربس یتاهم یدارا است،ُمدرن  سرنوشِتبا سوال دربارu  یکسانی که دار یهسرما یتمشروع رuادرب، پرسش بنابراین
  .ی استدار یهمخالفان سرماشانسهای استراتژیک برای پیروزی نزد  فقدان یا یتجودمودربارu ، پرسش می کنیم تکرار

تأکید میکنیم . ندارد جواز اقامت» یزممارکس«به نام  یی خانهدر مسأله یی است که ُمدرن سرنوشت  .ببریمپی ُمدرن  سرنوشِتآغاز باید به ، در ینبنابرا
و سپس باید به تحلیل آرایش نیروهای طبقاتی در ). linguistic( زبانیو نه از دیدگاه  مفهومی، نه از دیدگاه جهانبینی از دیدگاِهنه  .ندارد جواز هیچگونه
فورم تیعنی به پ[. سرمایه داری پرداخت، آن هم در صورتی که واقعًا این آرایش نیروها وجود داشته باشد) delegitimation( زدایی مشروعیتشرایط 

  .برای مارکسیزم داخل شویم معمولتحلیلی و تیوریِک 

  چگونه است؟ُمدرن پس، سرنوشت 

  .خ دادتوان به این سوال پاس نمی، ولو به صورت مختصر، چیستُمدرن بدون پی بردن به این که 

 »مدرن« uپروژ. 14فصل 

ُمدرن ، پیشا)یا دوران معاصر(ُمدرن یاد نمی کرد، و هم پیروان او، در برابر  پروژهبه نام  هنوزرا ُمدرن که  وبربارu مدرن، هم استدEل در هنگام بحث و 
)Premodern ( را قرار میدادند که آن را جامع� سنتی)می نامیدند) یا کشاورزی.  

  ).یا صنعتی(به جامع� معاصر ) یا کشاورزی(عبارت است از گذار از جامع� سنتی  ،مدرنیزه کردن
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 هرچگ ،است یزمودالیاز ف ترمفهوم گسترده  یک ،یسنت �اما جامع. ی استدار یهسرما فورماسیوِن ی بهودالیف فورماسیوِناز این گذار گفت که  یم مارکس
 uشدامی ب یکبه آن نزد کافیبه انداز. 

در جامعه : می سازند آشکاررا » جامعه«واژu  محتوای و پیروان او چگونه وبر بلکه بر سر آن است که خوِد .یستن یممفاه باجا سخن بر سر بازی در این اما
ین در درون ا. مصنوعی است مادی محیط همانسوپرواقعیت . است سوپرواقعیتاز  خود مختار به طور بنیادی واقعیتاین . وجود دارد واقعیت خاصیک 

  .تشکل یافته است جامعه ،محیط مادی مصنوعی

فورماسیونها می  یوریطرفداران تبه دیگر و  مارکسبه  یکنزد یارها بسصورت آن آندر  ،ندزد یمسخن  یکشاورز �از جامع صرف وا یرواناگر وبر و پ
یم کننده ها تنظ ینا. معین یم کننده هایبا تنظ یی است امعهج ،� سنتیجامع. یستکلمات نبا  یباز ینو ا. حرف می زنند یسنت �جامعاز اما آنها . بودند

 �جامعصورِت  در که شیوu تولید کشاورزی البته( یدتول شیوu مسلِط کمتر از یتاهمیچ وجه دارای هبه  ،ما �مورد ع[ق کتبمربوط به م نشمنداِندا یبرا
  .نیست )یسنت

تعیین میشود، نوعیت جامعه قبل ازهمه با تنظیم کننده هایی  )یا دقیق تر، نزدیکِی فاجعه(علمی مورد نظر ما، که اهمیت آن توسط وضعیت  مکتببرای 
  .تبدیل می کنند )یعنی به جامع� تمام عیار(به سیستم  را )یعنی آدمهای جداگانه(رابطه دارد که اجزاء 

  به نام جامع� سنتی یاد میشودُمدرن دلیل پیشا و به همین. تنظیم می کردُمدرن چیزی بود که زنده گی اجتماعی را در مرحل� پیشا ،سنت

کمون و برعکس تخریِب ). »روح قدرت ها است ،عادت« :پوشکین گفته است( را ایجاد میکند  )ییجمع گرا( جامعه، کلکتویزم روح و رواِن سنت به حیِث
)commune( – ویران کردن جامع� سنتی است.  

محدود پرنسیِپ اصل صنفی به حیث  البته، ؟دیگر چی. یتوجودحیث شیوu مبه  )ییجمع گرا(کلکتویزم . یاصل uکنند یمتنظحیث ، سنت به یبترت ینبه ا
دین به حیث مشروعیت . پادشاه به حیث سخنگوی منافع آن. ارستوکراسی خانواده گی به حیث طبق� حاکم. یادار) تعیین و تقسیم وظایف(سازی وظایف 

  ).the monarch - the anointed of Godمونارش مسح شدu خدا (دهندu مونارشی 

در که  بودمهم فرانسه  پادشاِهبرای . میدهد به پادشاه یتمشروعکه  یندهمان . رسیده قواممتحد شده و به  دینکه توسط کل،  یکمردم به عنوان  و
های از سنگ  یکی ینو ا. دامید یواقع یتشروعبه او م ینا. را کسب کند )anointment(تقدیس با روغن مقدس ) Reims Cathedral(ریمس  جامع یسایکل

 .است دارک ژان )تاریخ(اساسی داستان 

در تفاوت با فیودالها (ی شهر عمدتًا �طبق یکبه عنوان  یبورژواز یریشکل گ.  . ) .یسنت یا( یودالیفجامع�  آغوشدر  یبورژوازشدن  لغاب: خ[صه اینکه 
مالکین سکتور ودال که یبا اربابان فتفاوت در ( یصنعت )سکتوِر( بخِشمالِک به عنوان  یبورژواز یریگشکل . . .  )بزرگ زمینقطعات به حیث مالکین 

  . . . )بودند یکشاورز

رد دیگر به نوبت وا) protagonists(دو اکتور یا  بازیگر دو .نیز تاثیر بارز کرد دیگراما چیزی . ه وارد کردعجام یگه زندتاثیر بسیار بارز بر  اه ینا تمام
  .شدند میتافیزیکی-اجتماعیصحن� 

آنها مشروعیت قدرت مونارشی آن زمان را به طور جدی مورد سوال ). religious dissenters, Protestants(، مخالفان مذهبی، دگراندیشان پروتستان اول
و او برای . عیت داشت به حیث پادشاه کاتولیک هاشده بود، مشروتقدیس پادشاه فرانسه که توسط کلیسای کاتولیک در کلیسای جامع ریمس . قرار دادند

ها نجات را  نپروتستا. به حیث کلیسای شیطان می شناختند که به پادشاه فرانسه تقدیس داده بود، پروتستان ها مشروعیت نداشت که کلیسای کاتولیک را
مبدل میشود که با فورمول لویی  دیگربه چیز  تدریج و با م[یمت دینی بهتقدیس  میدیدند که در آن مشروعیِت) absolutism(نظام مطلقه  خاِص در نوِع

  .»من دولت هستم«: تعیین میشود  14

. سیکولر انساِن –ظاهر میشود  صحنه روی بر دیگر) protagonist( بازیگِر یک ع[وه بر این،. کندنمی تامین  ار پایدار مشروعیت ،تغییر و تحول چنیناین اما 
تا زمانی که شمار . می باشند )obscurantists(تاریک اندیشان  ، همهبه یک سخن. وجود ندارد. . . کیلوین و لوتر  ،کاتولیکوِم ربرای او فرقی میان 

یش بعدًا شمار آنها نه تنها افزا. اما بعدًا شمار شان افزایش یافت. می سوختاندند) Inquisition(آدمهای سیکولر اندک بود، آنها را در آتش انکویزیسوین 
  که انسان تغییر می کند؟زمانی خوب، چطور میتوان جامعه را زیر نظم آورد، . یافت، بلکه بسیار زیاد شد

و واقعیت نوین مادی، و واقعیت . . . فتنه انگیز بود  سیکولریزِم روِح علم و تخنیک، و انسان نوین که مزید بر آن آکنده از محیط نوین مادی، مشبوع از روِح
و  های نوینو تقاضا دارند که اجراکننده . دفشار وارد میکنن) socium(مساویانه بر جامعه  ،)وابسته به انسان شناسی( لوژیکوهنگی، انتروپفر ،نوین روحی
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به خود به  خود ،زیرا حتی محیط مادی نسبتًا پایدار. در غیر آن جامعه دیگر نمی تواند وجود داشته باشد. اجتماعی ایجاد شوندبازِی  قواعد نویِن هچنان
  .چه رسد به محیط اجتماعی. باز تولید نمی شود ،طبیعی حیث محیط

 .»آشوب نجات میدهمو  یجامعه را از فروپاشید ایجاد میکنم و جد یهاکننده  نظیمت و همچنان یدجد ینمن قوان«: اع[م کرد یدار یهسرما

سرمایه داری آمد و توسط . ندداشت یادبه وغیره را  ینیدهای جنگ شاش وحشت آشوب و اغتمردم هنوز هم  زیرامهم بود،  یاربساع[می�  یک این
  .داد مشروعیتدگرگونیهای کبیر اجتماعی به خود 

  .را لغو کرد صنفیامتیازاِت  اصِل یدار سرمایه

  .صنعتی ریخت- شمار عظیم اهالی دهاتی را به زنده گی شهری پرولتری ،به کوچکترین اجزاء تجزیه کرد ی راسنت �جامع یدار یهسرما

  .ندمیکرد ، تعلقیت فرد را به ملت تنظیم، فرهنگ و اخ[قشهروندیزبان،  بلکه  نه دین،حاE. را به وجود آورد )Nation( ملت ،نو �جامع یک یدار سرمایه

 .کرد یجادای صنعت یدجهان جدیک  ی واقعًادار یهسرما

 .محروم بودندحقوق هرگونه  از قبً[به توده های بزرگ مردم داد که  یدحقوق جد یدار سرمایه

 حاE. � نوین که خود اعمار کرده، به وجود آورددر جامع )hyper regulator(را به حیث هایپرتنظیم کننده  قانون) عمده باشد یدشااین و ( یدار یهسرما
 قانونی، شود رعایت اکیدًا که باید قانونیتنظیم میکند،  همه چیز را قانونبود، همه چیز را تنظیم میکنند، بلکه » روح قدرتها«عادت، که  نهسنت،  نه دگر،

  .شده است تقویهبه آن  نهادهای مربوطکه توسط 

 .میدان یکدموکراتاعمار کرد و آن را  یاسیس یدجد یستمس یک یدار سرمایه

را در عمل » مدرن« uپروژ. درست گفتید؟ ی کردچ یدار یهسرما یجهنتدر و . را تجدید ساختمان کرد یسنتقبلی  �جامع یستم هایسیرزتمام  یدار یهسرما
  .و با این کار، به خود مشروعیت داد نه تنها به حیث طبق� حاکم بلکه همچنان به حیث طبق� رهبری کنندu تاریخی پیاده کرد

  .کولرسی و همدینی  میتافزیِکهم . دارد نیز میتافزیک، این پروژه ندذکر شد که در باE،»مدرن«اجزای پروژu بر مزید 

یعنی حضور پیشرفت و هومانیزم به حیث .دوشمی  یینتع کولریس یزیکتافیمحضور با  واضحًا آن، یمدرن، محتوا ینید یزیکتافیم یتوجود اهم با
  .سوپرارزشها

 یشرفتکه پ باشدمی داشته ود وج یتنها تا زمان »مدرن« uپروژ یزیکتافیم .سوپرارزشهاحیث به بلکه همانا ، عمولم ینه به عنوان ارزش ها ،می کنیم یدتأک
  .باشندداشته  یسوپرارزش محتوای هومانیزمو 

به  بشریت و )human race(نژاِد انسان  یندuبه هر ملت، هر نما باشد عطوفمیعنی  .شداب مطلقهمزمان خصلت و  یجهان دارای خصلت یدمحتوا باچنین  و
 .طور کل

 to the( جایی که ممکن استدین را تا . می سازد جدا دولترا از  یساکل قاطعانه اما ،دهد یاجازه م آن را صرفًاُمدرن ، ه دینبآنچه ارتباط می گیرد 

limit (قرار میدهدمهم  یارو تحول بس ییرتغ عرضدر مدین را  یعنی. عق[نی میسازد. 

  .ی ناشی از آنبعد پیامدهایبا تمام ، در حرکت است خرد یِتاولوبه طور دراماتیک به سوی  ینیدمدرنیزِم در  ،یمانا وعقل  ِنایم وازنت

  ُمدرن چشمه هایشدن  شکخ. 15فصل 

 uـُدرن«پس از آن که تحلیل پروژ  .است تخنیکیپی آمدهای آن در واقع تنها یک کار  صورت گرفت، پیشبینی امکانات و تشخیِص» م

اما قبل از همه، باید به این سوال پاسخ داده شود . در بر می گیرد را» مدرن«تمام اجزای پروژu  ،شدِن چشمه ها تخلیهبدون زحمت میتوان ثابت کرد که 
در بارu  کورگینیان سرگیضرور میدانم در یک نبشت� دیگر، نظریاِت ( ارزشی خود را از دست داده است میتافزیکِی تا چه اندازه ظرفیِتُمدرن که 

 .)مترجم - تشریح کنم  مفصل را متافیزیک

 قطعیپراتیِک معاصِر غرب قبل از همه بر بنیاد اولویت . است» دموکراسی«مفهوِم  سازی مطلقین چشمه ها عبارت از ساده ترین نشان� خشک شدن ا
  .استوار است) رسمی(دموکراسی فورمال 
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ست که توسط ا مثبتگواه مسلم بر این ادعا، یک مفهوم . نبودبا دموکراسی  مترادفبه صراحت یک واژu ُمدرن ناگفته نماند که تا همین اواخر، 
 .شده بود )authoritarian modernization(» استبدادی مدرنیزه کردِن«مفهوِم  شاملسیاستمداران غرب و فیلسوف های سیاسی 

 axis of(» محوِر شرارت«در واقع آن را به نام . را دشمن عمدu خود اع[م کردند استبدادی حاE ایاEت متحدu امریکا و غرب در مجموع، مدرنیزه کردِن

Evil (؟نی، مسیر حرکت را چنین تغییر داد؟ واضح است که هومانیزمو  پیشرفتیعنی به  ،ُمدرنمیتافیزیِک آیا میتوان بدون پشِت پازدن به . نامیدند 

 ؟فورمالدموکراسی 

 همجان کنند و  زنان را نوِش همه اجازه است یکی از اینها به این عقیده باشد ک. . . وجود داشته باشد  آدم خواراگر در کدام کشور عقب مانده، دو قبیل� 
 . . .زنان را  تنها ،و دیگری. . . مردان را 

ما در چیِز «بگویند . دست یابند آدم خواری) consensus( وفاِقبه . پارلمان تشکیل کنند. انتخابات دموکراتیک برپا کنند. حزب بسازند دواگر این دو قبیله 
 ». . .داریم  مشاجرهنظر و  اخت[ِفاما در مورد برخی مسایل . غذایی است نورمالمواد  - نسانا گوشِتکه : عمده موافق هستیم

پس  ،تقسیم شده باشند) cannibalistic power( آدمخواران شده باشد و شاخه های قدرِت رعایتپیشبرِد مباحثه ) procedures(اگر تمام پروسیجرهای 
 ؟چیُمدرن ؟ اما این را به یستن، آیا چنین وجود دارددموکراسی فورمال 

و به زودی با سیاستی که . گرچه در واقعیت امر به هیچوجه چنین نیست. به نظر برسد) exotic(شاید بیش از اندازه عجیب و غریب  ،مثالی که آورده شد
  .د گرفتهمه چیز درست به همین منوال صورت خواه مرکزیافریقا پیش می برد، در افریقای  شماِلغرب، اکنون در 

گویا  ناگهانی، از جنبش های دیگر که به طور »طالبان«، از جنبش »المسلمین اخوان«ایاEت متحدu امریکا و غرب در مجموع از  پشتیبانیاما 
مبدل میشود  یشکل به. میشود مبدل شکلبه  محتوادموکراسی در برابِر چشمان ما از . نیستحاE دیگر به هیچوجه عجیب و غریب  ،شده اند» دموکراتیک«

هومانیزم، به حیث ارزشهای  و پیشرفت برکه به طور قطعی  آنچه،آن قرار دارد برضِداست، بلکه به طور تجاوزکارانه  بی تفاوتخود  محتوایکه نه تنها به 
 .رد میکند طور کلرا به ُمدرن  ،میکشد خط بط[ن، »مدرن«پروژu  عالی

 عمیقدر واقع امتناع . به حیث کل نیستُمدرن و از ُمدرن  عالِی، از ارزشهای مدرن یاسی غرب از این لوکوموتیِفس امتناِعاما مسأله به هیچوجه تنها بر سر 
 .وجود دارد تر

متکی بر حقوق » مدرن«زیرا پروژu . نیست تصادفیوارد اجندا شده، به هیچوجه ) The Club of Rome( کلوب رومهمچنان مسأل� محیِط زیست که توسط 
و این به . این حق وجود داشت استعماریحتی در مرحل� . هومانیزم هو همچنان ب پیشرفت ههر کشور جهان ب حِق –فورمال اما سختگیر  حِقبر  هگرچ –است 

که به  غرب موتیِفیعنی در بارu لوکو. کند داوری »سفیدها مسوولیِتباِر «به مثاب� موعظه گر استعمار بریتانیا امکان داد در بارRudyard Kipling ( u(کپلینگ 
 واگونهای را و هم» سفیدها«هم واگونهای . میکشد هومانیزمو  پیشرفترا با واگون های زیاد به سوی  قطارییاد میشود و به دنبال خود » سفید«نام 

 .را» غیِرسفیدها«

این واگون ها را  گذشتهلوکوموتیف بنا نهاده شده که در  همه واگونها از آن رهاکردن ضرورِتو حتی  برحق بودن روِی ،روم) باشگاِه(کلوِب  فلسفه و تحلیِل
 .در یک جهت معین می کشید

حاE دگر  ،)چین و مانند هند(اما انکشاف شتابان کشورهای بزرِگ آسیا . است آرمانشهرییعنی یک خیاِل  اوتوپیهنوز یک  ،انکشاف شتابان تمام بشریت
این  سرنشیِن، اندبه دو میلیارد و  تواند نمی. چنین واگون ها را بکشد تواند نمیلوکوموتیف  گویابه این نظر است که » کلوب روم«. است واقعیتیک 

  .لوکوموتیف گذاشته است گاِن راننده تیِمکه در اختیار  بدهدواگونها همان نعمت های مادی را 

 .منابع Eزم وجود ندارد گویا ادر سیارu م کار نای یبرااینکه  اول

 )metamorphosis(یسی دگرد ینچن یفلوکوموت راننده گاِن یِمت یبرا. دی کنممبدل قطار  صاحباِنقطار را به  سرنشیناِنبه سرعت کار،  اینکه این دوم و
 .قبول است قابِل یِرغ مطلقًا

، حاE ضرور )پروژه به طور کلو از خود ( »مدرن«از ارزشهای واEی پروژu  غربامتناِع  اقتصادی-سیاسی و یاسیس اصلی انگیزuزمینه و  یاز بررس پس
  ).Anthropology( شناسی مردمانگیزu مبتنی بر  ،پرداخته شود دیگراست به یک انگیزu اصلی 

  .نام دارد ترقیکه  پیشرفتیمعین، به سوی  پیشرفتاست اما به سوی  پیشرفتسراپا آغشته به اراده به سوی » مدرن«u پروژ

  .به کار برده میشود، بدون تغییر باقی می ماند ترقی که برای )Homo sapiens» انسان خردمند«یعنی ( مادu انتروپولوژیکه فرض می کند ک ترقی
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 uاوتوپیک یا ناکجا آبادی و همزمان مضر است) نوین هومانیزمو بنابراین ( نوین انساِنبرای ایجاد  شورویو گویا پروژ.  

  .قرار داداستفاده مورد  نعمترا برای  بدییا  ارتشرکه این بل درککن  یشهدر انسان ر را بدیارت یا شرو اینکه نباید 

کبیر تکامل  داعی�مساعدت خواهد کرد، درست مانند مساعدت رقابت حیوانی برای بقاء به  نعمت، به این شده مدیریت شرارِت درسِت گویاو اینکه 
)evolution.(  

) generator(شرارِت درست سازماندهی شده، به ژنراتوِر. ر این است دستاورد عظیم آند. سازمان دهی کند درستتوانست شرارِت انتروپولوژیک را ُمدرن 
  .که قبل از همه رابطه می گیرد به نیروهای تولیدی یا به بیان دیگر به محیط مصنوعی مادی پیشرفتی. مبدل شد پیشرفت

و در واقع منجر به بن بست و حتی . آن است بطیبسیار  پیشرفتبه معنی می شود که در بهترین حالت  مشروطاما انسان هرچه بیشتر و بیشتر به این محیط 
  .انسان خواهد شد انحطاط

باشندu این محیط تقریبًا دیگر . در این محیط مصنوعی به سر می برند، ایجاد شد آنانیکهی زیست و مصنوع یطمح یفیت هایک فاصل� بزرگ میان یجه،در نت
  .یاد میکنند» قیچی«چنین فاصله را به نام . میکند پیشرفتاما محیط به شدت ). می کند تنزلو حتی (کند  نمی پیشرفت

اصً[ مهم نیست ( یک شیوهبه . است یراجتناب ناپذ فاجعه، یک درج� معین باز شدتا  قیچیکه  یهنگام. می شود ازب یشترو ب یشتربا گذشت هر سال ب »یچیق«
 استخراج می کندچیزی را  ،است )Technos( تخنوسهمو  ،است، از محیط رشد کننده )anthropos( وسانتروپی که رشد نمی کند، همو عنصر) شیوهچه به 

  .کند نابودرا  انتروپوسو هم  تخنوس که اجازه میدهد که هم

برای این  مدرن. نداردنظر را مد انتروپوس  شتاباِنرشد ُمدرن اما . این نابودی شود مانِعتخنوس میتواند  قطع انکشاِف یاانکشاف شتابان انتروپوس  یا
ُمدرن . می شود تسلیمدرواقع ُمدرن با این کار ). چه رسد به برعکس ساختن آن(را متوقف سازد  تخنوس نمی تواندُمدرن همزمان . نداردکلید  ،درب

و هم  مادیومی و هم دEیل خاص، هم دEیل مقاومت کند، بنا بر دEیل عمالوقوع  یبقراعتراف می کند که بنابر دEیل زیاد، نمی تواند در برابر فاجع� 
  .مادیغیِردEیل 

یگانه موجود زنده است که  ،انسان. اع[م شده بودُمدرن است که از جانب  یتسلو  دلجویی یزیکیمتاف اصِلشدن  ُتهیی همانا مادیرغ یعلل اساسیکی از 
خود می  گی جاودانهنسخه های  تشن�یعنی . تسلی و دلجویی است تشن�این انسان بنابر. مطلع است آگاهیخود و از باِر سنگین و خفه کنندu این  مرِگاز 

  .میباشد دیننسخ� عمدu تسلی که به انسان معلوم است، . باشد

رواقع دُمدرن . استنیاز تسلی  دیگِربه نسخ� ) به مجردی که انسان غیر دینی شود، این نسخه کار نمی دهد(از همان لحظه که این نسخه دگر کار ندهد 
ت[شهای انق[ِب کبیر . ندارداع[م کرد که قادر است صحت و س[متی روانی و اجتماعی جهان را تأمین کند، جهانی که در آن دلداری و تسلی وجود 

  .ناکام شدند) خدای خرد، روبسپیر به حیث موجود عالی(فرانسه برای عرضه کردن نسخ� آلترناتیف دلداری 

ترقی (مدرنیستی ) تاثر و  موجد ترحم و  عامل pathos( پافوِساما در آغاز قرن بیست، . بوددوام تمام قرن نزده بسیار موثر  درُمدرن بی دلداری بودِن 
ُمدرن فاقد دلجویی  پروژه های فاقِد دلجویی اصً[ به سرعت از نفس می افتند و زمانی که پافوِس. افتاد نفساز  ،بی دلجویی بودن) خواه، هومانیستِی

  .مواجه شد شکستبرآمد، پروژه به  نفسش

، بلکه بر سر از کار افتادن اص[ح ناپذیر خود میکانیزم پروژه یی نیستاز کار افتادن پرزه های جداگانه  در آغاز قرن بیست و یک روشن شد که سخن بر سِر
  .میباشد دیزاین یا میکانیزِم

 .مدرن میتافزیکیبه صورت مختصر چنین است فرسوده گی 

 .آن یاجتماعرا توضیح کردیم، گذر میکنیم به فرسوده گی ُمدرن  میتافیزیکیه فرسوده گی حاE ک

ُمدرن به افراد،   ،سنتی به اتم ها) collectivist(با شکستاندن این جامع� کولکتیویستی . جامع� سنتی یفروپاشمتکی است بر اصل ُمدرن ی اجتماعاز دیدگاه 
تا زمانی که بقایای . انداخته میشودُمدرن u لوکوموتیفی به نام کورقع سخن بر سر آن است که جامع� سنتی به دروا. تحرک عالی اجتماعی کسب میکند

 تمامو اما زمانی که ذخیرu جامع� سنتی . را به کوره انداخت جامعهمیتوان مقادیر نو و نوتر این . است داغکوره یا سوختگاه  ،جامع� سنتی وجود دارد
  .ماند می بازو لوکوموتیف از حرکت  میشود سردشود، کوره 
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بخش  –یتنام ، وینهند، چ - یادر آس. قرار گرفته اند یتهمدرنیا  مدرن یِردر مسیا دیده میشود که آسکشورهای و  یغرب یکشورهادر نمون�  یبه خوب ینا
دیر یا . نامحدود تقریبًابرای این کوره میباشند، گفتیم  حدودنامبه سر می برند یعنی ذخیرu تقریبًا ) Premodern(ُمدرن بزرگ اهالی هنوز هم در حالت پیشا

 uباید کرد؟ چهبعد . در سراسر جهان همدر آسیا و  هممیشود،  ختمبه کلی ُمدرن زود ذخیره برای کور  

. رسیده است صفرجامع� سنتی به در غرب ذخایر . امروزی بپردازند وضعیت، میتوانند به بررسی دقیق تر دارندن آیندهمسأل� به  یکه ع[قه مندآنهایی 
 uمدرنیزه  نیزوضع در روسیه . غیر قانونی مهاجرانبه استثنای  ،نداردوجود ُمدرن چیزی برای پرتاب کردن به کور uچنین است آنچه که بحث در بار

  .اجتناب میکنند در روسیه، مطلقًاُمدرن و اما از بحث دربارu . میسازد خنده آورو همزمان  حزن آورحاوی حوادِث کردن را 

این برتری . به کار می رود» مدرن«پروژu  کورuهنور ختم نشده و برای  جامع� سنتی مطابق به آن، کشورهایی برتری حاصل میکنند که در آنها ذخایِر
  .میشود مبدلاقتصادی -سیاسی برتریب[فاصله به  اجتماعی

  .آن نیز اقتصادی- سیاسیخشک شده اند بلکه چشمه های ُمدرن  اجتماعیو  فزیکیمیتا، سیاسیدر اینجا آشکار میشود که نه تنها چشمه های  و

، همراه با همگونی سرمایه داری، )homogeneous( همگونجهان به سرمایه دارِی گویا  بازگشتو  یشوروسوسیالیستی  یراتحاد جماهفروپاشی از  پس
  .کرده است برگشت هدوبارمرحل� امپریالیستی آن، نیز  ،آن همین سرمایه داری در عالیترین مرحل� انکشاف نامتوازِنقانون 

ـُهِنکشورهارشد و انکشاف  کشورهای کهن ت[ش دارند . سرمایه داری میکوشند به آنها برسند جواِنکشورهای . میشود کندتری، کند و دار یهسرما ی ک
  .اول جهانی است جنگ ،نوع ک[سیِک این جنگ. حفظ کنند جنگمواضع رهبری کنندu خود را به کمک 

همگونی  فاقِدزیرا جنگ دوم در جهانی صورت گرفت که . جنگ دوم جهانی نهجهانی باشد  اولبه جنگ مشابه  یدبا جهانی سوِمجنگ مفهوم،  ینا در
  .بود، نه جنگ منافع اقتصادی ها پروژهو  ها اندیشهسرمایه داری بود و به همین دلیل جنِگ 

را  ینچ یدبا u امریکامتحد یاEتا. استبرگشته  یمنافع اقتصادجهان به جنگ  -سرد  جنگ هم وگرم جنگ  هم –پروژه ها ها و  یدهاز جنگ ابا رهایابی 
  .کند نظر صرِفu امریکا نمیتواند و نمی خواهد از مواضع رهبری کننده متحد یاEتا. کند حفظسازد، تا مواضع رهبری کنندu خود را  متوقف

 منفجرین را چ یثبات داخلایجاد کرد و ) counterbalance(آن میتوان وزن� تعادل  که در نرم شیوuیکی . وجود دارد ینچمتوقف کردن  یبراشیوه  دو
کشانده  یی هسته جنِگو جهان به سرعت به کاِم . به کار خواهد رفت سختو در آن صورت نسخ� . کار کرد نخواهدنسخ� نرم . سخت شیوuو دومی  .کرد

 .میشود

 .خود به کار می برد) hyperregulator( کنندu ابرتنظیمنهاد حقوق را به حیث ُمدرن . نیز به اندازu کافی آشکار است ،ُمدرن نهادیمه های خشک شدِن چش
  ؟)national sovereignty( ملی حاکمیِت که متکی است به اصِل وقحقدرجهان با حقوق بین المللی چه صورت می گیرد؟ و چه صورت می گیرد با  امروزه

یکی  ،اما دولت ملی. همه گی دربارu بحران دولت ملی سخن میگویند. سرایت میکند یعنی به نهاد دولت حاکمیتبه همین ُمدرن خشک شدن چشمه های 
  .می انجامدُمدرن اجتماعی  ماکروپس بحران ملت و دولت به تهی شدن بنیادهای . استُمدرن کلیدی  اختراعاتاز 

مدرن، فرهنگ ) communicative field(انسان مدرن، خانوادu مدرن، عرصه های اط[عاتی . نیز مهم است اجتماعیمیکرودِن تهی ش اما به همان اندازه
 .نزدیک شده اند قطعیبه میان تهی شدِن  ،اینها همه ،ُمدرن

پروژu فراگیر بودن  خاصیِتحفظ شود، ) macro-region(یک منطق� ک[ن تنها در اگر ُمدرن  ؟یستچآن  مفاِد ،شود همحفظ  یادر آسُمدرن اگر  حتی
)universal ( و برای همه بشریت بودِن)universal human ( تذکر رفت، . میدهدخود را از دست Eاز اروپا میان  دیرتردر آسیا تنها ُمدرن و طوریکه در با

است، بیشتر به  گورلِب  پایشکه یک ُمدرن به ویژه اینکه . داردقرار  چهُمدرن  سوِی آنبنابر این امروز این سوال کلیدی مطرح است که در . تهی میشود
از  یکیو این تنها . به وضاحت و روشنی کامل بر این گواهی میدهد» عرب بهاِر«. میشود راندهغرب  خود یعنی جهاِن خالِقسوی ویران شدن قطعی توسط 

  .گواهی دهنده گان است

ـُشدخود را  فرزندگی ت[ش دارد ا سراسیمه ب غربمیان تهی شدن مدرن،  یدندبا  یا . محروم میسازد مشروعیترگونه هاین کار سرمایه داری را از . بک
خود بعضی نیف� در ) و سرمایه داری به طور کل( غربمی کند؟ شاید  نوین مشروعیِتکسب  این کار را به خاطِر) و سرمایه داری به طور کل(شاید غرب 

  .باشد داشته مشروعیتآلترناتیف ها برای 

  .، ما نمیتوانیم چنین یک سوال مهم و حساس را نادیده بگیریماین عصرهنگام بحث دربارu سرنوشت سرمایه داری و محتوای 

 یگرانو دُمدرن . 16فصل 
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یک آلترناتیف در ان به عنو 2001در سال  یکاییآمر )neo-conservatives( محافظه کاران- نوتوسط که  )Clash of Civilizations( تمدنها برخورِد ُمدِل
 پروژuمحافظه کاران مباحثه دربارu - نوهنگامی که  ،در واقع پیش از آن فروپاشیده بود. یدفروپاشبا انتخاب باراک اوباما ، مطرح شد یختار یاِنپابر برا

  .دیگرو بهارهای  عرببهارهای  ،کردند نصبرا در آن » هابهار«را آغاز کردند و پروژu  شرق میان� نوین

ُمدل این . غرب اشغال کرد و اس[میزمایاEت متحدu امریکا،  و اس[میزمبیِن استراتژیک  اتحاِد ُمدِلرا، به صورت جدی و برای درازمدت،  ُمدل ینا یجا
  .طالبان و غرب اتحاِد ،»اخوان المسلمین« و غرباتحاد  :در اتحاد های مشخص جام� عمل پوشیده است اکنون

میشود، به این  u امریکامتحد یاEتا دوسِت ینبهتر یبًادر حال حاضر تقر ،اع[م کردندآن را دشمن اصلی خود  یکاییآمر ارانمحافظه ک- نوکه یزم اس[م
  .جهان اس[م است مردماِن ارادuپاسخگوی  گویاکه دلیل 

 آشکار ساختِناب[غ شده، بلکه  دسیس� رسی مفصِلینجا نه براما در ا. قانع نمی سازد و نمیتواند قانع سازد هیچکس را حیله گرانهیح توض البته چنین
  .است مهم دسیسه این استراتژیِکمحتوای 

 که سزاواِردینی وجود دارد،  ،جهانی کبیِر دیِن ،اس[مو  اس[میزم، باید دانسته شود که چه تفاوت میان دسیسهاین  استراتژیکی برای آشکار ساختن محتوا
  .است فراوان احتراِم

 زمایشاراس[می است، نه تازu ُمدل  یکزیادی  تا حدوِد در واقع یادگراییبن. تفاوت داردبسیار  بنیادگرایی باو  است تازه نسبتًااختراع یک  ،یزماس[م
)archaism (اس[می.  

 مگرها و اگربرخی از  اس[می سخن گفت، حتی باُمدرن آیا میتوان دربارu پیشا .نتوانسته به دوران معاصر وارد شود است کهُمدرن پیشا ،ارشایزم
)reservations( یبخش. میتوان؟ البته که Eیل ارادی از مختلف یلاز جهان اس[م به دEپاک از  و ترسدمی  ُمدرن، هم عینی و هم ذهنی، و همچنان بنابر د

  .است ایزمشو ارُمدرن پیشا ترسیم ناشدuکوچک و  اما این بخِش. میکند نگهبانیپیشامدرنی خود  دامنِی

 و است معمولاس[می  یدر کشورها امتناعاین . درنآگاهان� نخبه گان کشورهای اس[می از ُم امتناِع :است یافتهاشاعه  تر گسترده یاربسز دیگری چی
نمی  پرهیزیستی مدرنیستی و پسامدرن سیاسیاز استعمال تکنالوژی های  امتناعجانبداراِن این . داردرا  محافظه کارانه بدناِمبه اصط[ح  انق[ِب خصلِت

 حالتبه  موجود و گرایش به سوی بازگرداندن واقعیتُمدرن از  امتناع با )ارگانیک نیست یکجاشدنمسلمًا این ( این تکنالوژی ها یکجاشدن. کنند
  .استُمدرن کونتر ُمدرن،پیشا

هی شدن میان ُت با رضایت مندی عمیق درونی مواظِبدرن ُمکونترمیتوان به جرأت ادعا کرد که . درنُمپروژه یی است طرحریزی شده، مانند  ُمدرن،کونتر
  .است و به این پروسه کمک می کندُمدرن 

طرحریزی می » پسامدرن« ناِم به نوزیرا غرب برای خود یک پروژu . نهفته استدر همین نکته اس[میزم با غرب  وضعیتیاتحاِد و  استراتژیک اتحاِدلیِل دو 
  .می سازدآماده  فروپاشیده ُمدرِن های ویرانهبسیار خاص در  خود را برای یک زنده گِی و کند

 انزجار درن، یعنینسبت به سوپرازشهای ُم عمیقبسیار  انزجاِر است بر بنیاِدمتکی  »ُمدرنپسا«. »زنده گی بعد اززنده گی «است از  عبارت »ُمدرنپسا«
  .می کند زمزمهرا  انسان عظمِت دلپذیِر آهنِگ هومانیزمزیرا  دارد یزمهومانویژه یی با  دشمنیپساُمدرنیزم . هومانیزمو  پیشرفتنسبت به 

پروژه یی است که دارد «به معنی  ،انسان پساُمدرنیزم،برای . ستا خاص نفرِت یک ،انساناما نفرتش نسبت به  نفرت دارد عظمتاز هرگونه پساُمدرنیزم 
  .»می شود تمام

به  انوتچیزی را که می ،و سیال را قرار دهد غیِرشفاف نهایت چیزی بی ،»انسان«فت به نام ش از حد سخت و ُسبه جای ساختاِر بیاست  یدوارامپساُمدرنیزم 
  .یاد کرد پسابشریتو  پساانساننام 

  .است متنفردارد و از آن  انزجارنسبت به تاریخ پساُمدرنیزم 

را در  شومیک آرزوِی  امتناع می ورزد، لطور ُکقاطعانه از آرمان داشتن به  در حالی کهپساُمدرنیزم  .است متنفربا قوت خاصی از پیشرفت پساُمدرنیزم 
  .مدیریت قابِل و فساِد مدیریت قابِل سیِرقهقراییعبارت است از سر می پروراند، و آن 

آشکارا  پساُمدرنیزم. می کندپنهان ن این را پساُمدرنیزم. ین استعج مرگروِح با ) انسان را تشکل میدهد تیپیا  یتفرهنگ نوع گرچه( پساُمدرنیزم فرهنِگ
مرگ  �هَلِا یونان یها در اسطوره، θάνατοςیونانی به  Thanatos تاناتوس( انحرافدر پای همه گونه و هرگونه  انو همچن می خورد وگندس ستاناتودر پای 

 .)مترجم - است
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به عنوان یک پساُمدرنیزم فصِل تشریح ُم .را رد می کند میتافزیکرا و هرگونه انسان را، آرمان گرایی را، هرگونه پروژه را، هرگونه اصالت پساُمدرنیزم  
در یک نوشتار به خواننده گان عزیز  پساُمدرنیزمدربارu  را، نویسندu این مانیفست، سرگی کورگینیاناراده دارم نظریاِت ( پروژه در اینجا مناسب نیست

  .)مترجم -تقدیم کنم 

و پروژu  »درنکونترُم«پروژu : میشوند» درنُم«پروژu  جایگزینآشکار نشوند که  آلترناتیفپروژu  دوکامل باشد، اگر  اما تحلیل سرمایه نمی تواند
  .همچنان باید رابطه میان اینها نمایان گردد. »درنپساُم«

 :اشاره شودپیوند  دو نوِعبه  مناسب استدر اینجا 

u ایاEت متحددر حال تشکل میان  در اینجا اتحاِد. ایجاد شده اند مختلفبازی کن  دومی توسط به پیوندی که به منظور شامل کردن در بازی عمو، اول
  .شودمی ایجاد شترک ُم بازِی زیرا این اتحاد به منظوِر. بسیار آشکار است اس[میزم و امریکا

  .طرحال حه هر اما ب. عبوری طرِحبگذار . نوین جهان) مهندسی( طرِح ساختِنبه منظور  ی کهبه پیوند دومو 

  .است ه گونهچ طرحاین 

و در حاشی� آن جهانی  دل شهِرُمدر هست� . دلی را مطرح کرد که به هیچوجه بی معنی نبودُممائو تسه تونگ  چین رهبر یستم،قرن ب 60 – 50سالهای در
  .قرار داشت دهکدu جهانی

ادعا دارد  ُمدرنکونترو . شهر جهانییعنی چیزی مانند  ،باشد آن هست�واهد میخ ُمدرنپساعبوری که اکنون به عجله ساخته می شود، طرِح مهندسی در 
این تقسیمات میتواند وظایف زیادی را  اصِل اما خوِد. نقش ها و عرصه های نفوذ البته خصلت نهایی ندارد تقسیِم. گیردبرا به عهده  دهکدu جهانی نقِش

 uشوند اجراانند مطلقًا نمی تو» مدرن«انجام دهد که در چارچوب پروژ.  

) پارتنر(شریِک  .دارد دشمنیبا پیشرفت ُمدرن کونتر. کلیپیشرفِت همه گانی صرف نظر کرد و به یک معنی از پیشرفت به طور از  توان یمثال، م طوِر
و  تقسیم کرد، با آن ع با ارزش رارا انکشاف داد و مناب) حاشیه(زیرا در این حالت ضرور نیست تمام اطراف  .»!است عالیو این «: پساُمدرنی اش میگوید

  .باره نگران بود که حاشیه میتواند موثر تر از هسته شود و حتی باید موثر تر شوددر این نباید 

اگر در شهر جهانی کدام چیزی از پیشرفت باقی بماند، این چیز به طور کامل تابع . است سوپرارزشپیشرفت  ندارد که نیز به هیچوجه ادعاُمدرن اپس
 .کونترمدرنیستی خواهد بود حاشی�حفظ کنترول کردن  یفوظا

  :نتیجه اینکه

 آلترناتیفبرای طبق� حاکم یک  .نابود کنند را در اسرع وقتآن  دنخواه یو م. شدبا یحاکم نم �طبق یازمورد نو دیگر اینکه  شده است یهتخل یبًاتقرُمدرن 
  .وجود دارد ُمدرنکونترو  ُمدرنساپمیاِن  اتحاد در قالِب

  ؟نیستشده و دخالت در بازی درواقع ممکن  ختمآیا میتوان چنین حساب کرد که بازی 

این نقش�  روسیه موجودیِت و دوم اینکه. به اندازu کافی بزرگ است هنوز، اما شدهبه خالی شدن  کهرچند که نزدیُمدرن این که نیروی  اول زیرا. نی 
  .برهم می زندرا  جهان تجدید ساختماِنبرای  شوم

 معاصر روسیه و دوراِن.  2بخش 

 آدمهای اضافی. 1فصل 

به کجا روان است که بیست سال پیش اتحاد شوروی را ویران کرد و واقعیت » !به پیش به سوی سرمایه داری«شعاِر  پیش کشیدِن با» ترست دی کا«اصً[ 
 نوین را به وجود آورد؟

  که ایجاد کرده، درک میکند؟را  ابعاِد بیمارِی سرمایه دارِی آیا این ترست تماِم

و دوامداِر  پر سر و صدا  و شادماني  جشنسازد؟ طور مثال،  متوقفرا تداوی کند، حد اقل وحشتناک ترین پروسه ها را  بیماری آیا ترست آماده است این
 .ولت بودن روسیه را به دوش کشدنمی تواند بار ددیگر یعنی چنین چپاول مردم خود را قطع کند که طی آن خلق . انباشت اولی� سرمایه را

 را دنبال میکند؟ انهگرنابودیا اینکه ترست آگاهانه این بیماری را تشدید نموده و اهداف شوِم 
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 شِردر جریان این بیست سال به طور قطعی از  و را از دست داده u امورادار» ترست دی کا«خود به خود صورت می گیرد؟ چون  ،و یا شاید تشدید بیماری
کامل کشور به مدنیت اروپایی یا طوریکه در گذشته  ردِنکدربارu اعمار سرمایه داری نورمال در روسیه و شامل  یش، آزمندیهاهرهایی یافتندیهایش آزم

 گفته میشد، به مدنیت جهانی؟

» ترست دی کا«بررسی می کنیم که  این را م،مای� تاسف میباشند، ضخیم تر سازیغلیظ و رنگهایِی را که در حال حاضر به اندازu کافی  ،آرزو نداریمچون 
در سر » شود اتحادu اروپاو  ناتوکاپیتالیستی که بتواند شامل  نورماِل کشور« به اصط[حبه را  تبدیل کردن روسیه  خیاِلهنوز هم ) آن یا بخش کمتر مخرِب(

  .وغیره. . .  می پروراند

 ُبن بسِتهم  ،بن بست وجود دارد ،نیز در این صورت. حالت مدنظر می گیریم مساعدترینحیث ما آن را به . که همین حالت وجود دارد نمی گوییمما 
که به کمک تحلیل ک[سیک مارکسیستی  استحل ناشدنی  تقریبًاحل ناشدنی یا  مسایلُبن بست تاکتیکی ناشی از مجموع . استراتژیکُبن بسِت و هم  یتاکتیک
 .ستشده ا آشکار

 .انباشت اولی� سرمایهجشن وشادمانی پر سر وصدای رفت از برون .  1شماره پرابلم 

بر نبوِد ناگزیریم با تأسف ما  ،برخورد تبلیغاتی و اتکا به داده های تحلیلی ق و خوش باورانه و با رِدیبسیار عمبه صورت به رویدادهای جاری فگنی با نظر ا
 .کم این پرابلم را حل کند واقعًا نیت دارد دسِت» کا ترست دی«حاکی از اینکه تاکید کنیم، حتی کوچکترین حرکات بدنی 

روسیه با ارزش تر از  ،برای ما. روسیه را نجات میداد) یعنی سازگار با زنده گی روسیه(زیرا که تبدیلی سرمایه داری ما به چیزی نورمال . بلی، با تأسف
 .ایده ها و پروژه های ماست

 .متعلق است به عرص� ک[سیک مارکسیستی 1مانند پرابلم شماره کار،  پرابلم به اصط[ح تقسیم.  2پرابلم شماره 

باید قواعد را دیکته نکند بلکه آنها ماهیِت کنونی خود  هروسیه بنا ب. نیست، اتحاد شوروی نیستروسیه ابر قدرت . استشده م ینظت فوق العادهبازار جهانی 
 غیر از این؟ یو چ. نویسدرا می  خامضمیم� مواد  نقِش ًابرای روسیه واضحدر بازاِر جهانی  – و آنها سختگیر تر میشوند –موجود  قواعِد. را اجرا کند

 .این کار را چین، هند و دیگر کشورهای آسیایی میتوانند. عرضه کندبازار جهانی  بهرا  پذیربزرگ نیروی کار ارزان و دسیپلین  روسیه نمی تواند کمیِت

تواند و  یم روسیه. کندتامین  غذایی خود را با مواد یدتواند و با یمروسیه . شود یلتبد در جهان یکشاورز یدیکل یااز کشوره یکیتواند به  ینم یهروس
 یِبرقی، محصوEت کشاورز ِدیدر تول تواند ینمروسیه اما . بفروشد در بازار جهانی ،داردامکان حدی که  اتی را محصوEت کشاورز یرو ساغله  یدبا

  .می کند نیز بزرگ سبسیدیبه مقیاس  تبدیل کرده و باE هاییبا تکنولوژ یدتولرا به  یکشاورزولید محصوEت ت باشد که ولاجهان  یکاستراتژ

کشورهایی که در آنها ارتش های بزرگ  رقیِب استراتژیِک ،شود سومکشورهای کلیدی کشاورزی جهان  رقیب استراتیژیکروسیه همچنان نمی تواند 
  .کشورهایی که در آنها میتوان ساEنه دو و حتی سه بار حاصل گرفت ،ارزان وجود دارد ِرکارکنان مستعد به کا

ضرور به این صنایع را ) مهندسان(در این بیست سال نه تنها دانشمندان و انجنیران ترسِت نامبرده  .سیستم صنعتی روسیه را تخریب کرد» ترست دی کا«
  .میباشد ابتدایی خودی تولیِدباز محروم ازکه در اتحاد شوروی با زحمت زیاد ایجاد شده بود و حاE را  قه ییساخت، طب نابودبلکه همچنان طبق� کارگر را 

  سناریوهای پساصنعتی؟

 این است؟روسیه بسیار ضعیف  روشنفکراِنعرص� کاِر  تمویِل ؟ در شرایطی کهاست ترامهبی  کمتر از کارگراِن دانشمندان و مهندسان عاید کهدر شرایطی 
میلیون هکتار زمین  30» ترست دی کا«و همچنان عرص� کشاورزی که به حساب . بیرحمانه تر از عرص� صنعت نابود شد» ترست دی کا«عرصه توسط 

  .بیشتر از جنگ کبیر میهنی. از دست داد را کشاورزی

و اگر قیمت ها . می باشد شرم آور و فاقد دورنما اد خام،حتی در شرایط قیمت های بلند مو کهباقی مانده ضمیم� مواد خام  تنها نقِشبرای روسیه پس 
  .سقوط کنند؟ و این بسیار محتمل است

  سناریوهای حاشیه یی بودن و ضمیمه یی بودن، روسیه را به کدام مصیبت محکوم می کنند؟، و حتی در شرایط قیمت های بلند برای مواد خام

عرص� » افتخاری«میلیون نفر دیگر نقش  30 – 20برای  .نیاز ندارد نفر یلیونم 10 بیشتر از ای صادرات بهتولید مواد خام بر: به واقعیت ها اعتراف می کنیم
به میلیون نفر  140بلکه  40در روسیه نه زیرا و اما در مورد متباقی چه؟ . خدمات مالی وغیره همو  خدمات اداری، هم، خدمات اختصاص داده شده است

  .سر می برد
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سناریوهای مواد خام و ضمیمه یی  در و به یک صدا می گویند که. یکی به دنبال دیگر نشر می کنندخود را اقتصاد دانان نتایج مطالعات با ص[حیت ترین 
  .مردم اضافی اختصاص داده شده است نقِش u روسیهباقی ماندشهروند میلیون  100برای  ،که ما اکنون بررسی می کنیم

آنها به شیوu نرم یا به شیوه های دیگر رها خواهند  در حالِت آخر از شِر. و شاید نکنند. مت های بلند مواد خام تغذیه کنندشاید این مردمان را در شرایط قی
جنگ های ) چرخ گوشت(، از ماشین گوشِت دادخواهند سقوط نیمه درنده گوداِل موجودات به  ،مواد مخدر خواهند ساخت ول الُکمعتاد به ا را هآن. شد

  .وغیرهعبور خواهند داد ) قه ییمنط(محلی 

حتی برای  که در روسیه موجود است، به این تعدادروشنفکران  به .اضافی شمرده میشوند ،روشنفکرانهمچنان بلکه  ینه تنها مردم عاددر این حالت 
  .و نقش دیگری در این سناریو مد نظر گرفته نشده. نخواهد بود یخدمت به سرمایه داری اطراف نیز نیاز

» ترست دی کا«زیرا ، یستندبسیار مهم ن بررسی شدند،تحلیل ک[سیک مارکسیزم  در به طور عالیو پرابلم های مشابه که  2و پرابلم شماره  1ا پرابلم شمار ام
  .بسازد خوشخوربیمار روسیه را  کاذب و میخواهد و می تواند شبه سرمایه داری

  .، سوپرپرابلم استمشروعیتدر این حالت 

را در سر داشته ... مصروف نابود کردن روسیه نباشد، مشغول بلعیدن و تجزی� آن نیز نباشد بلکه چیزی کمتر زشت و » ترست دی کا«شود که فرض  اگر
  .باشد

د این با کدام وسیله و چطور میخواه. سرمایه داری روسیه را در سر داشته باشد» نورمال سازی«کدام نوع پ[ن » ترست«حتی بگذار فرض شود که این 
شته برای مشروعیت دهی در اختیار دارا  ابتکاریترست کدام وسیل� فوق العاده گمان نمی رود که خود را مشروعیت بخشد؟  بدجنسکودک بی نهایت 

  .به حیث حاشی� آنبگذار حتی . سازدجامع� به اصط[ح جهانی  شامِلزیرا نقشه دارد که نه تنها سرمایه داری را اعمار کند بلکه همچنان روسیه را . دباش

uمدرن« و چون هم حاشی� جامع� جهانی و هم هست� آن همیشه یک وسیله و یگانه وسیله را برای مشروعیت دهی سرمایه داری به کار می برد و آن پروژ «
 درست است؟. تحقق بخشدباید در روسیه این پروژه را » ترست دی کا«است، پس 

که به طور ناگهانی از کدام نوع مدرنیزه کردن حرف می زند، هیچ چیز مشترک با تحقق بخشیدن پروژu کامل ترست ما ناشیان� و  یخجالت یارحرکات بس
  .ندارد» مدرن«

  .را به شیوه هایی که ایدیالوگهای مدرنیزاسیون ما تجویز میکنند، تحقق نبخشیده است» مدرن«پروژu  رگزهیچ جا و هدر اول اینکه، هیچکس، 

  .میان ُتهی شده استن ُمدراینکه، پروژu  مدو

  .پرتاب کردُمدرن به کورu آن را سوم اینکه در روسیه برخ[ف کشورهای قدرتمند آسیا، جامع� سنتی وجود ندارد که بتوان 

  .و در اینجا می رسیم به مهمترین نکته. . . و چهارم 

  و روسی� تاریخیُمدرن .  2فصل 

. که آشتی ناپذیر ترین مخالفان ما هستندکسانی از آن جمله به  ،قت را به خود و به دیگران نگوییمپروس� سیاسی خصلت مطلوب کسب نمی کند، اگر ما حقی
  .بگوییم –استالین زداها، شورویت زداها، مخالفین امپراتوری و رسوفوبها  -پوزخند کننده های مابه  حقیقت را ما باید

 .سازگاری نداردُمدرن روسی� تاریخی با ! بلی، حق با شماست«

و مهم . از روسی بودن، از امپراتوری بودن، از شوری بودن: این چیزها امتناع کرد تماِمضرور است از  ،غلبه کردن بر این ناسازگاری بنیادیبرای بلی، 
 ».نجیر هستندهمه حلقه های یک ز، زیرا که روسی بودن، امپراتوری بودن، شوروی بودن. امتناع کرد تمام این چیزهااینکه باید به یکباره گی از 

و برای خود به . برداشتنیز باید گام بعدی را  ،هراس دارنداز همین پذیرفتن پرستان صادق روسیه  بسیاری از میهن در حالی که،با پذیرفتن این حقیقت
و تنها  در برابر مدرنیزاسیون ،کردو چرا روسیه در دوام قرنها در برابر مدرنیزاسیون مقاومت می . پذیر نیستاین سوال پاسخ داد که چرا روسیه مدرنیزه 

 .)مترجم -است و نه عصری شدن به معنای معمول کلمه » مدرن«در اینجا منظور از مدرنیزه پذیر و مدرنیزاسیون، پذیرفتن پروژu ( در برابر آن

، سرانجام به مدرنیزاسیون موافقه ن قرار داردکه نسبت به روسیه به مراتب دورتر از مرکز مدرنیزاسیورفته سنگین  به خواِب به اصط[ح حتی آسیای زیرا
 .روسیه مسیحی و همزمان غربی استفرهنگ  و این در حالی که. کرد، و روسیه موافقه نکرد

 اروپا و ایاEت متحدu امریکا، بلکه همچنان برخ[ِف چین و هند؟برخ[ِف نه تنها  پذیر نیست؟ هپس چرا روسیه مدرنیز
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برای آنها به تفصیل طرحریزی پیوند ارگانیک با این کشورها دارد و که می باشند  پیشرفت یماپاراددارای یک اEت متحدu امریکا به این دلیل که اروپا و ای
 .استُمدرن یم اشده و آن پاراد

برنده و برای  .برنده شدندزیاد این کشورها بسیار . نداه تنها روی این پروژه گذاشتسک� خود را  ،ارو پا و ایاEت متحدu امریکا در بازی تاریخی جهانی
 .بسیار هنگفت پرداختند بهای شدن

 ییماپارادُمدرن ) قرن بیست ختم در اخیرعصر ما و  1500آغاز درحدود سال (رد از آِن اروپا و ایاEت متحدu امریکا ُشد زیرا در جریان پنج قرن اخیر ـُب
دیگران  زبهتر او شتابان تر توانستند اروپا و ایاEت متحدu امریکا به همین دلیل . عملی میشدبود که در چارچوب آن انکشاف به طور سیستیماتیک و با قوت 

 .، چنانچه بارها تذکر رفت، اجازه میدهد که یک چنین مشروعیت یابی صورت گیرد»ُمدرن«زیرا تنها پروژu . به سرمایه داری مشروعیت بخشند

ادعای داشتن  ،در رابطه با این مسأله آسیا .نیست پیشرفتبنیادی در مسأل�  )know-how( هو- کا، دارای نوآسیا، در تفاوت با اروپا و ایاEت متحدu امری
، پیشرفتیم ادر مسأل� پارادو اما . می باشندادعاهایش هم عمیق و هم قانع کننده . در مسایل دیگر، آسیا چنین ادعاها را دارد. یم خودی را ندارداپاراد

را با فرهنگ و با ُمدرن آسیا . بیگانه می پذیرد یمارا به مثاب� پارادُمدرن آسانی نسبی  هبه همین دلیل آسیا ب .نین ادعاها محروم استآسیا کامً[ از این چ
 زدر آغا. سازگار میسازد و پیروزی های بزرگ کسب می کند. سازگار میسازد اما به درون خود راه نمی دهد بلی، .سازگار میسازد ،درک خود از جهان
 .اما این تنها گام اول است). و هر نیرومندی دیگر(زنده گی، رشد نیرومندی اقتصادی  حبه شکل ارتقای سطپیروزیهای تاکتیکی 

تا  )inertia(قوu جبری حرکت خود  مطابق بهبا این کار، آسیا  .کند خارجمیکوشد رقیب چند قرن� غربی را از بازی  البتهآسیا با افزایش پیروزی هایش، 
 انکشاف، بشریِت فاقِد. متوقف می شود پیشرفت. سرد میشودبعد از آن . دنپرتاب کُمدرن در کورu بقایای جامع� سنتی را  دانی انکشاف میکند که بتوانزم

 .این یگانه سناریو می بود، اگر روسیه نمی بود و .دیگر بشریت نخواهد بود

یم غربی مدرنیزه کردن وصل اکه نتواند امکانات شرقی خود را با پارد سازدتا این درجه نابود  بدهد و آن را الشزیرا حتی اگر غرب جرأت کند به آسیا چ
 .کند، این هیچ چیز را تغییر نمی دهد

 بعد چی؟. فرض کنیم که این کار را توانست عملی سازد اما. چنین کاری را انجام دادمیتوان تنها به کمک جنگ گستردu هسته یی 

و اما غرب در تفاوت با چین و هند . چشمه اش نزدیک است آِب واقعًا به خشک شدِنُمدرن . را ادامه دهدُمدرن نمی تواند  زیادبه دEیل بسیار  غرب
و اکنون چیزی . قبً[ برای این هدف به کار برده است )جامع� سنتی خود را( زیرا غرب این جامعه را. بریزدُمدرن  کورuنمیتواند جامع� سنتی خود را به 

  .ندارد کورهای ریختن به بر

  :فشرده اینکه

  ... را اقتباس کردُمدرن آسیا پارادایِم غربِی 

  ... وردبه دست آپیروزی های عظیم  ،اقتباس ننتیج� ایدر  آسیا

  ... یاآس یِبغرب به عنوان رق شکسِت

  ...که از غرب اقتباس کردهُمدرن در چارچوِب  ،یبر قوu جبری حرک بناحرکت آسیا 

  .پیشرفتتوقِف و 

 .شود نابود، اگر روسیه بودو این یگانه سناریو خواهد . نمی بود روسیهسناریو می بود، اگر  یگانهتکرار میکنیم، این 

ود اگر به حیث سناریوی دوم ناب ،شود سناریوها مانع یا. در وضع کنونی آن، میتواند مانع سناریوی کشندu مورد نظر شود چرا و چرا اصً[ روسیه، و به ویژه
  سازی بیرحمان� آسیا توسط غرب مِد نظر گرفته شود؟

 .یاد میشود» مدرن«یمی تفاوت دارد که به نام پروژu امی که از لحاظ کیفیت با پارادایاست، پارادپیشرفت خودِی  یِماآسیا، دارای پارد زیرا روسیه برخ[ِف

که در  دوست دارند درباره اش حرف بزنند، بدون اینکه دقیق بسازند ی مانک هاراهی که پوچوی. است خاص دارای یک راِه مسأله در این نیست که روسیه
  .چه قرار دارد» خاص«واژu  شِتُپ

روسیه حتی در وضعیِت بسیار غم انگیز و تأسف آور کنونی خود، دارندu انحصارِی یک اندوخت� غیرمادی می باشد که عبارت است  سخن بر سر این است که
  .استُمدرن و این پارادایم، آلترناتیف . از پارادایم پیشرفت
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نه  -  از از این به طور منطقی نتیجه میشود. اما روسیه در دوام قرنها انکشاف هم میکرد. همگرا و هم پیوند شودُمدرن روسیه در دوام قرنها نمی خواست با 
روسیه مانند آسیای پیشامدرنی از پیشرفت . ت غیرمدرنیستیبلکه توانمندی آن مبنی بر طرحریزی و تحقق شیوu پیشرف –دیگر بودن روسیه در مجموع 

  .طور دیگری انکشاف کردروسیه  .روسیه پیشرفت را مانند آسیا کاپی نکرد که پیشامدرنیزم را ترک گفت. امتناع نکرد

نوعی  )روسیه( مارشد ، شیوu میکرددرن ُمرا به نمایش بگذارد، آسیا را ترغیب به کاپی کردن ُمدرن شایاِن تا زمانی که غرب می توانست پیروزیهای 
  »اما برای چی؟. . . شما توانستید چنین یک اعجوبه را اختراع کنید «: و میشد از ما پرسید. دوچرخ� پنج چرخه بود

و حتی در مرحل� . بود این واضحًا در مرحل� شوروی چنین. یک وسیل� بسیار مؤثر برای حرکت و نقل و انتقال از آب در آمد» دوچرخ� پنج چرخه«گاه گاه 
  .به نتایج بسیار اثر بخش برسد روسیه پیشاشوری میسر شد که با باقی ماندن در چارچوب پارادایم پیشرفِت خودی،

خریب یمش تنها با تعویض هست� فرهنگی و تاروسیه از پارادجدا ساختن . خود» مدرن«، نه کمتر از غرب با پروژu دمساز شد یم انکشاف خوداروسیه با پاراد
  .بنیادی از روسیه یعنی با بیرون راندن روح روسی و روسی بودِن. خواهد بودقالب فرهنگی آن ممکن 

 بر سِرروسیه در آن صورت یم انکشاف ما به طور نهایی هرگونه موثریت خود را از دست میداد، اپیروزمنِد نهایی تاریخی می بود، و پارادُمدرن اما اگر 
  .وداع کندیا با تمام آنچه که باارزش به نظر میرسد،  - خود را به نابودی محکوم کند  و از انکشاف منصرف شودیا : گرفت قرار می غم انگیزدوراهی 

برای یک مدت نجات داد و حالِت را میتوان ُمدرن  .در حالِت جان کندن استُمدرن  .وجود نداردُمدرن  تاریخِی پیروزِینشانی از  اما تا امروز هیچ
امتناع ورزیدن از تاریخ به طور کل، با  :چنین خواهد بود آلترناتیف. بتوان بشریت را به شاهراه دیگر تاریخ سوق دادا دوامدار ساخت تا احتضار آن ر

 .آنپیامدهای وحشتناک 

 .ست دارند، بسیار گرانبها استروسیه در رابطه با انکشاف، برای تمام آنانی که بشریت را دو)know-how(هِو -پس نون کندن است، اج در حالِتُمدرن اگر 
 .آنچه در واریانت آسیایی و چه در واریانت غربی  ،و کی نمی خواهد که بشریت با توافق به عدم پیشرفت، راه خود را به رسوایی ختم کند

  .ه کار هیچکس نمی آیدب» دوچرخ� پنج چرخه«کردند که این  تلقین روسیهبه  .هو صرف نظر کند –بلی، روسیه را فریب دادند تا از این نو 

روسیه هنوز خود را تا آخر . اما امتناِع روسیه قطعی و برگشت ناپذیر نیست. بلی، روسیه که به دام این وسوسه افتاد، خود را محکوم به فروپاشی کرد
 .ویران نکرده است

 .ش را دوباره آغاز کند، حرکت به پیکردهاختراع  شبرای روسیه تنها ضرور است که با استفاده از وسیله یی که خود

 .کنیمبار دیگر از این وسیله استفاده باید بیاموزیم که 

 .چه اندازه مهم استتا بشریت نقط� نظر سرنوشت تاریخی  از که نیمدرک کو  این وسیله را دوست بداریمبیاموزیم که باید 

 .اریم و احترام کنیمبددوست  ،به مثاب� ایجادگر این وسیله خود راکه بار دیگر بیاموزیم  ضروراست

  .نجات میدهد بشریت را است،پیشرفت که جداناشدنی از  گوهریروسیه به مثاب� . روسیه خود را و جهان را نجات میدهد از انصراف،ف اصرانا ب

 میلیون باشندu اضافی 100ا کشوری ب نه تنها روسیه .، روسیه خود را به طور قطع نابود می سازدکه بیست سال پیش صورت گرفته یفبا پافشاری بر انصرا
این پیکربندی به . پروژه ها جایی برایش وجود ندارد- کشوری که در پیکربندی نوین جهان ،یک کشور کامً[ اضافی خواهد بود بلکه همزمان بود خواهد

 .اگر روسیه از انصراف خود انصراف نکند ،طور حتم به وجود خواهد آمد

 و روسیه –نوین  )configuration(پیکربندِی .  3فصل 

است، اما برای حرکت و انتقال بسیار مناسب می باشد،  همبیگانه  برایشآسیا میداند که استفاده از این وسیله که . صرِف نظر کندُمدرن آسیا نمی خواهد از 
 .شودمنصرف  بیگانهاز وسیل� نقلی�  بودبرایش ممکن خواهد ) بعدًا(َپسان . میسازد میسرجهانی را - پیروزی تاریخی برایش

 .غرب میداند که به دو طریق می تواند از پیروزی آسیا جلوگیری کند. نمی تواند با این موافقه کند ،غرب در مجموع و قبل از همه ایاEت متحدu امریکا

نیروهای تولیدی بزرگترین کشورهای به محض اینکه غرب این طور تصمیم بگیرد، باید نه تنها . شود نابودآسیا به معنی واقعی کلمه  است که ینراه ساده ا
و در . انسان را) هزار میلیون( میلیاردیعنی کم از کم یک . نابود سازد نیزکند بلکه باید بخش بزرگ اهالی این کشورها را  ویراندر حال ظهوِر آسیا را 

 .واقعیت امر، بسیار بیشتر از این را
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 جدیبسیار و بسیار  خساراتبا آنهم طریق ساده با . پیروزی آسیا برزمد برضِد وسایلبا تمام  غرب حاضر است. نباید گفت که غرب آمادu این کار نیست
 .همراه است

و به همین دلیل روی طریق دشواِر اجتناب . ، بسیار دشوار استنکندنابود  نیزغرب میداند که نابود کردن آسیا، بدون اینکه در جریان این کار خود را 
 پیچیده چه گونه است؟دشوار و این طریقِِ . حفظ می کند احتیاطیو طریق ساده را به حیث نسخ� . اب می کندکردن از پیروزی آسیا حس

  .پروژu جهانی است) کونفیگوراسیون(پیکربندی  ، مستلزم تغییِرپیچیدهطریق� 

 uبود نخواهد بشریت شاهراهدیگر » ُمدرن«پس از این تغییر، پروژ . uکونترمدرن«قبل از همه پروژ« )Countermodern (در آغاز نسخ� . شامل بازی میشود
همزمان پروژu . )به اشتباه نگیرید اس[مرا با که اس[میزم یک بار دیگر جدًا خواهش میکنیم (آن به میدان انداخته میشود  اس[میستیبه اصط[ح 

 .بازی میشود داخِل) Postmodern(» َپسامدرن«

قرون وسطای نوین به . تخنیکی) functional(حتی از پیشرفِت فونکسیونال . آگاهانه از رشد و پیشرفت به طور کل ناِعامتعبارت است از  کونترمودرن ماهیِت
 .نیبازگشت به پیشامدرن؟ به هیچوجه . مثاب� ایده آل اب[غ میشود

ارادu غیر بورژوایی ( خودی ارادuقبل از همه، . د شودایجاُمدرن همه آنچه که اجازه داد . شود لغوهمه چیزهایی وجود داشت که حاE باید ُمدرن پیشادر 
منطِق چنین تحول . رشد داده میشددر آغوش اندیشه های دینی تحول کننده ُمدرن این اراده توسط غرِب پیشا. هومانیزمو  پیشرفتبه سوی ) داغاما بسیار 

 .هومانیزمپیشرفت و  میتافزیِک. شدُمدرن  سیکولِر میتافزیِک بود که منجر به ایجاِد

چنین چیزی تنها به یک شیوه ممکن  مستقر کردن. می افگند بیرونقرون وسطی را به  انساندوستِیظرفیِت پیشرفت و . تمام اینها را رد میکندُمدرن کونتر
 .کند بیدار) regress( قهقرامعینی را به سوی  انجمن هاِی ،است

میخواست سرمایه » ترست دی کا«آیا . به سوی قهقرا است بیدارسازیاین همان  ،ه آغاز شدهروسیه که تاز» 2-بازسازِی«شوروی و همچنان » بازسازی«
را زایید و نمی  قهقراانجام داد، » ترسِت دی کا«در هر صورت آنچه . . . داری را اعمار کند یا اینکه نقشه های غم انگیِز گسترده تری را در سر می پرورانید 

 .توانست آن را نزاید

جمهور باراک اوباما  یسکه رئ یستتعجب ن یجا. است بزرگترقهقرایی در مقیاس بسیار  پروژه یی مستلزِم تحقق چنین سیِرمیکرون پیکربندی تغییر داد
با  ینلبر یوارسقوط د نخستین. ین یاد کردبرل یوارسقوط د یندوم را به ناِم )اییک شدنشقهقرا و آر سوی اس[م به جهاِنیعنی تحریک کردن ( »عرب بهاِر«

برلین با آوردن رونِد قهقرایی در یک قلمرو پهناور در همجواری منطق� ما دیواِر دومین سقوط . شمالی مشخص شد یورآسیایحرکت قهقرایی در قلمرو 
  .های بسیار خطرناک جاری شده اند) فرایند(مشخص میشود، در جایی که پروسه 

  .را باز می کنند) ریگریس(قهقرا راه به سوِی  ،غاز می شود و در این یا آن منطقهیکی از پی دیگری آ» برلین یدیوارها«پس از آن سقوط 

بر توده های عظیم اثر داشته و از خصلت کافی ) اشتباه نشود اس[مبا ( اس[میزممگر همانا . داشته باشد اس[میستیحتمی نیست که این سیر قهقرایی خصلت 
لوکوموتیوف قهقرایی با تمام  نقِش: گذاشته شده است اس[میزم به دوِش) قهقرا(نوعی لوکوموتیوِف ریگریس بنابراین نقش . قهقرایی برخوردار است داِغ

 .برای روسیهپیامدهای ناشی از آن 

قرون  یِدجد یها ینهدر زم یزماس[م و u امریکامتحد یاEتا یِکاستراتژ )partnership(ِی همکار )+(جمع  ،در قلمرو مااییزم شآرو  یونسیگرری رونِد ادام�
ی هایروسیه نمی تواند در همه چیز. آیا فهمیده نمی شود که تنها همین اصً[ هیچگونه شانسی برای روسیه باقی نمی گذارد. . .  کونترمدرنیستیوسطاِی 

روسیه همین اکنون در . از دست میدهد خشنجاتبپارادایِم  روسیه خود را به حیِث حامِل. باشد اس[میزمکه با اقدامات کونترمدرنیستی ارتباط دارد، رقیِب 
  .عدم قابلیت زیست و ضرورنبودن. میگردد آشکارسریع تر ُمدرن عدم قابلیت زیسِت روسیه در کونتر. قابلیت زیست ندارد ،ُمدرن

[میستی کونترمدرنیستی با چین آیا خ[فت اس. . . ایی شدهشآیا در این صورت به جای روسیه، خ[فت اس[می به وجود می آید یا موزاییک کشورهای آر
آیا همین طور میشود، باید دانست که در . . .  کند تسخیراییک مورد ضرورت خود را شخواهد کرد یا چین مدرنیستی آغاز میکند که پارچه های آر جنگ

  نمی داشته باشد؟ موجودیتهر حالت، روسیه دیگر 

دیگران و  به آن نیز در دسِت پیوستناجازu . بیگانه است پروژuبرای روسیه بیگانه و پساُمدرنیزم . جایی وجود ندارد یچهنیز ُمدرن اپسدر  یهروس اما برای
روسیه به عنوان شخصیت تاریخی  جوهِررقابت می کند، زشتی یی که با ُمدرن با کونتر زشتیو  شناعتپروژu مدرنیستی از لحاظ درج� . بیگانه گان است

  .سازگار نیست
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  .روسیه ناسازگار است ارضی تمامیتکامً[ با  در نهایت این پروژه

برای » یجامعه سنت« نهاد امکان استفاده از منابع نام یهروسع[وه بر این، . است نزدیکدر روسیه؟ اما مدرن، چنان که متیقن شدیم، به خالی شدن ُمدرن 
 .نیست کهبرخ[ف آسیا، در روسیه این منابع نیست . نداردمدرنیزه کردن را 

و  یخیتار بدِن با هر سلوِل روسیه. می کند مقاومتو خطرناک  یگانهب یزیبه عنوان چ یکک[س یزِم، در برابر مدرنیاتر از آس یقو یاربس یه، روسیتانه در
  .ی خود در برابر آن مقاومت می کندفرهنگ

ای او و همچنان برای جهان مهم است، پارادایمی که به چقدر بر پیشرفت پارادایمبا قلب درک می کند که  با عقل درک نکند،اگر ، ندک یمدرک  یهروس
، و یفرهنگ ی،معنوبر روسیه تنها زمانی ممکن است که خشونت بی سابق� ُمدرن تحمیل کردن . عرضه می کندُمدرن ی است که ُمدلطوِر چشمگیر متفاوت با 

که در حال حاضر بی نهایت  ُکشد میو یکجا با آن پارادایم پیشرفت را . شدُک می، روسیه را بزایدرا ُمدرن پیش از اینکه این خشونت، . یاسی صورت گیردس
  .میان ُتهی شده استُمدرن مهم است، در وضعیتی که 

  .را نابود می کند یهروسُمدرن نتیجه اینکه 

ُمدرن را به میشود، قادر نیست بعد از این  زیرا این پیکربندی که از جانب سرمایه مطرح. می سازد نابودیِد پروژu جهانی، نیز روسیه را جد یکربندیپاما 
  . خود عرضه کند یتمشروععنوان منبع 

 یست؟چ برون رفت در

پیشرفت درک کند، پارادایمی که کیفیتًا با پارادایم عرضه شده توسط  یمپارادایگانه حامل به طور کامل خود را به عنوان  یهکه روسبرون رفت در این است 
  .تفاوت داردُمدرن 

 غرِب آلترناتیفی.  4فصل 

  تاریخی به روسیه بخشیده است؟ درک شود که سرنوشِت سرمشق صفتشگفت انگیِز ) توش�( راه آورِدچه چیزی مانع می شود که ماهیت و محتوای آن 

  .که اکنون اهمیت بی سابقه برای بشریت دارد راه آوردی. روسیه از آن منصرف شد بیست سال پیش که راه آوردی

- فلسفی منازع�خلل وارد می کند، ) почвенники(و پوچوینیک ها ) западники(زاپادنیک ها  دیر دواِم منازع�محتوای این راه آورد به  درِک خصلت و
 .سرنوشت تاریخی ما را به وجود آورده است درِک) stereotypes(یی که کلیشه های  منازعه، یی که قرنها دوام کرده منازعهتاریخی و سیاسی، 

اما حاE این کلیشه ها بیشتر از هر وقت دیگر خطرناک و مضر . فلسفی ما بود-مختاری قطعی تاریخیخودفهمی و خودشه ها همیشه سدی در برابر این کلی
 .میباشند

 عیِددر شِب ند است، نعمتی است که روسیه به هیچ صورت نمیتوا مطلق نعمِتغرب وجود دارد که  یگانه عنییغرب  یکزاپادنیک ها متیقن هستند که تنها 
 مبنی بر اینکهدر فصل اوِل بخش اول خواندیم این جمله رابطه دارد به جمله یی که ( رموز آن پی ببرد و بهپیدا کند ی ُمدلصمیمیت و هبا آن  فطیر

اری است، اما در واقعیت مانند صرف وانمود میکند که گویا راضی به ازدواج با سرمایه دروسیه مخالفان ما در این رابطه روسیه را م[مت میکنند که «
نعمتی است که روسیه به هیچ صورت نمیتواند . . . غرب «اینکه گفته میشود که . »گذشته ضدیت جدی با بورژوازی را با لجاجِت تمام در خود می پروراند

نهفته است که روسیه بالجاجت مخالف پیوستن به  ، معنای آن در همین نکته»رموز آن پی ببرد صمیمیت و هُمدلی پیدا کند و بهدر شِب عید فطیر با آن 
آن مراسم دینی صمیمیت و همدلی  دیگر شرکت کننده گاِن فطیر با است و ریاکاران نمیتوانند در شب عیِد ریاکارغرب است و صرف وانمود می کند یعنی 

  .)مترجم -  پروردگاِر مسیحیون پی ببرند نعمِت مطلق پیدا کنند و به رموِز

 .ِر مطلق است که روسیه باید تا میتواند از آن دور باشدـَش ،ها معتقد اند که غربپوچوینیک 

 .مثبت به این سوال داده نشده که روسیه چیست، اگر غرب نیست در این میان هیچگاه پاسِخ

. سوال نداشتند و دلیلش واضح است چی است؟ پوچوینیک ها پاسخی به این پس. مفکورu پوچوینیکی در مجموع به این خ[صه میشد که روسیه غرب نیست
زیرا . پوچوینیک ها که آدمهای بی نهایت حساس و باریک بین هستند، نمی توانستند درک نکنند که روسیه به هیچوجه نمیتواند شرق باشد، آسیا باشد

 .هند، بسیار آشکار بود و است وچین، روسیه  وتفاوت میان روسیه 
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و ) Catholicism(زم سیکاتولی -  جنگ آشتی ناپذیر میان دو شاخ� مسیحیت. رک مسیحِی روسیه و غرب بودهویت مشتدرِک سرانجام، سخن بر سر 
 .آشتی ناپذیر میان دوشاخ� عیِن مسیحیت است نمی توانست مانع درک این واقعیت شود که سخن تنها و تنها بر سِر جنِگ - )orthodoxy(ارتوُدکسی 

  پس چی است؟. هم نیست )خاور زمین( نیست اما شرق )ختر زمینبا( پس برای پوچوینیک ها روسیه غرب

نمیتواند  )مترجم -تیوری فلسفِی دانِش تاریخی و پیشرفِت تاریخی : را چنین توضیح میکند فلسف� تاریخ ،واژه نام� معتبر اکادمی علوم روسیه( تاریخ فلسف�
حاE که . برای جغرافیای سیاسی همه چیز واضح است. عرضه میکند) وپولیتیکجی( جغرافیای سیاسی گلچین کردن یا التقاط قناعت کند که علِم نآبا 

از دیدگاه . است) Eurasia(یعنی یورآسیا  ،یا پیوندی است) hybrid( دورگه، پس )یعنی آسیا نیست(و شرق هم نیست ) یعنی اروپا نیست(روسیه غرب نیست 
لیبراِل اندری ساخاروف » یورآسیای«آور است، زیرا  زیانسیاسی  ک چنین گفتگو حتی از دیدگاِهخوب، که چی؟ ی. چنین است واضحًاروسیه  ،جیوپولیتیک

)Андрей Николаевич Сахаров ( ؟فلسف� تاریخ چه رسد به . نیز» یورآسیای کنسرواتیف«نیز وجود دارد و چندین 

از علم تاریخ رنج می بردند و نمی دانستند که آن کمبود را با چی و  از کمبود فهم و درک شان )مترجم -هواداران مکتب فکری یورآسیا ( هازیستیورآ
 .چطور ت[فی کنند

محتوای معینی داشتند، در  19و  18یاد کنیم؟ اما اگرچنین تعریفها در قرنهای  )باختر( و مغرب )خاور( مشرق روسیه را به نام پل میاِن درست باشد شاید
ویژه  ِلهیچ نیازی به ُپ) طور مثال چین( خاورزمین؟ در اینجا کامً[ واضح شد که 21، چه رسد به ده� دوم قرن هفتاز بین راین محتوا کامً[  20ختم قرن 

  ؟کجاستروسیه در جهان  پس در آن صورت جایگاِه. ندارد) غرب( باخترزمینبرای برقرار کردِن روابط با 

  :ضوع نوشتهنگام تأمل بر این مو) Владимир Соловьев(وEدیمیر سولوویوف 

 »؟)Christ(یا مشرِق مسیح ) Xerxes(مشرِق خشایارشا  : می خواهی باشیکدام نوع مشرق «

مفاهیم می گردد، مفاهیمی که به کمک آنها میتوان چنین ) splitting(تاریخی میهن ما سبب انشقاق یا دوپاره شدن  طوریکه می بینیم ضرورت تعیین ماهیِت
آن را  دیگر هر طوریا  -اما زنده گی مفاهیم، از دیدگاه دیالکتیک . دو نوع مشرِق بسیار متفاوت بروز میکند. پاره می شوددو » مشرق«مفهوم . تعریفی داد

نیز دوپاره شود و دو » غرب«دوپاره شد و دو شرق را به میان آورد، باید مفهوم » شرق«مطابق به این قوانین، چون مفهوم . قوانین خود را دارد –بنامیم 
  .را ایجاد کند» غرب«

از . تاریخ نیز از موجودیت دو غرب حکایت می کند. تیوریکاست و هم  انتزاعینه تنها از دیالکتیک مفاهیم ناشی میشود که سرانجام هم  غرب موجودیت دو
 .دورانهای قدیم تا امروز دو غرب وجود دارد

این یک . جنگ میان یک غرب با غرب دیگر است ،)Achaeans(و آخیها ) Troia(رویا زیرا جنگ میان ت. از دو غرب حکایت می کند» ایلیاد«هومر در حماس� 
و حتی اگر می سرود هم، اثری چنان عمیق برای . در غیر آن هومر، آن حماسه را نمی سرود. است میتافزیکیجنگ آشتی ناپذیر و در بعضی موارد جنگ 

  .هزارها سال به جا نمی گذاشت

که همانقدر اثر عمیق تاریخی، فلسفی و هنری به جا گذاشته است، دودمان آینیاس ) Virgil(ونانی نی، بلکه شاعر رومی، ویرژیل یک شاعر دیگر، حاE دگر ی
–و کریتو) Cretan-Minoan(مینویی –بنابراین جنگ میان آخیها و ترویا به حیث جنگ میان مدنیتهای کریتو. نسبت می دهد) Crete(یعنی روم را به کریت 

 ایدر جنگ ترو .است یتهو آفرود یسسپسر آنخ یونان، یها ، در اسطوره Αινείας, Aineías: یونانیبه  ینیاسآ( فهمیده میشود) Cretan-Mycenaean( میکینی
را بنیاد  موهر راو ش دودمانروموکولوس، از . رفت و بعد به ایتالیا ا پدر را به دوش گرفت و گریخت به کارتاژیپس از سقوط ترو. ا بودیاز قهرمانان ترو

  .)مترجم - دانستند او را جد خود می گذاشت و به همین دلیل رومیان

) identification(هویت ها  به فاکت های تاریخی حرف نمی زنیم که به شکل متفاوت در دوره های مختلف تفسیر میشوند، بلکه از تعییِن ما در اینجا راجِع
 .کشیده شده اندتاریخ  علِم) labyrinth(از رشته های فرهنگی حرف می زنیم که در پیچ و خم . ستقرنها صورت گرفته ا طوِلحرف می زنیم که در

در این .بافته شده، از ورای عصرها عبور میکند، درست مانند رشته یی که هومر بافته است» Aeneid«رشته یی که توسط ویرژیل در حماس� وی به نام اینید 
و به همین دلیل . از بر میکنند) gymnasiumو یا  grammar schools(و جمنازیوم ها ) lycée(این سروده ها را در لیسه ها . سروده ها هویتها شکل می گیرند

  .میباشند) manuscript(و نسخه های خطی ) archaeological sites(به مراتب مهمتر از حفاریهای باستان شناسی  مودلهای اجتماعی فرهنگِی

هنگام تخریب شهرهای سرکش یونان، جنگاوران . اما روم همیشه یونان را به مثاب� دشمن آلترناتیفی تلقی میکرد. یونان گرفت ازروم قدیم چیزهای زیاد 
 .»انتقام ترویا را می گیریم«روم بر لوحه ها می نوشتند 
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 .متفاوت بودند دو غرب یا دو خاورزمیِن، و امپراتوری اسکندر مقدونی زارژولیوس سامپراتوری 

 .را انتخاب کرد) Constantinople( قسطنطینیهو تنها بعدها . بسازد شرقی را در ترویا روم، میکوشید پایتخت نِو رِکبا َت یکم ستانتیِنکن

 .روم هستند، نه تکرار آن خود را رومی ها می نامیدند و خوب می دانستند که آنها آلترناتیِف) The Byzantines(بیزانسی ها 

 .انتقال داد مسکورا که در عمق قرنها دوام داشت، به ) alternativeness(تیف بودن بیزانس این آلترنا

بلکه بر سر این است که روسیه با پذیرش این آلترناتیف بودن، خود را به طور نهایی به . نیست )Third Rome(سوم  سخن در اینجا به هیچوجه بر سر روِم
 .ی غرِب ک[سیک که سرنوشت خود را نه با یونان بلکه با روم پیوند داده استدوم سر و سامان داد، آلترناتیف برا حیث غرِب

 قرار دارد و به حیث پارادایم یا مودِلُمدرن نظر می افگنیم که به تنهایی در برابر  پیشرفت آلترناتیفِی الگووارuیا  یماپارادخطوط کناری و حاE با دقت به 
  .باقی مانده است پیشرفت

پارچه (اتومیزه شده  �جامع. را می سازد) individuals(هم شکستن جامع� سنتی، آن را به کوره می ریزد و پیش میرود و جامع� افراد پس از در ُمدرن 
، اجتماعی است سوپرتنظیم کنندuُمدرن حقوق که برای  نهاِد :ایجاد کردهُمدرن است که هایی  نهاد تنها به همین دلیل قابل نظم دهی توسطو ) پارچه شده

 .سیاسی وغیره نهادهای

دیگر نمی تواند از تنظیم کننده های پیشامدرنی استفاده کند که تنها در صورتی موثر میباشند که جامعه سنتی ) Peter the Great(روسیه بعد از پتِر کبیر 
و در این حالت نیز . نمی آیدُمدرن ی پذیرد، یعنی به قلمرو اما روسیه نهاِد حقوق را به مثاب� سوپرتنظیم کننده نم. پتر بیش از حد با سنتها برید. باقی بماند

 .رشد میکند و شتابان رشد میکند

 شتابان رشد کننده را شکل بدهد؟ سوپرتنظیم کننده چیست که اجازه میدهد جامع� غیرمدرنیستِیآن و اما برای روسیه 

در غرب هیچکس نمی . روسیه نقش کامً[ دیگری نسبت به غرب بازی می کندزیرا فرهنگ در . تحلیل نشان میدهد که فرهنگ چنین یک تنظیم کننده است
پیامبران، معلمین معنوی و تا  حیِثآنها را به  است، هیچکس نویسنده گان را حتی نابغه تریِن) cathedraبه انگلیسی ( سخنرانیکرسی  ،گوید که تیاتر

  .حدودی معلمین دینی نمی پذیرد

 .و هم داستایوسکی را تلقی می کرد را لستویاما روسیه درست همین طور تو

، به ویران پیشرفتبه حیث نسخ� غربی ُمدرن اما . را حفظ می کند )Collectivism: یسیبه انگل( ییجمع گرا، انکشاف پس می بینیم که روسیه با تامین 
 .اتکا میکند ییجمع گرا کاری

 .ه فرد صنعتی و حتی پساصنعتی را ایجاد میکندمنحصر ب) collectivism(یی جمع گراروسیه در مرحل� شوروی 

 .ثابت شود پیشرفت با نسخ� روسِیُمدرن به تنهایی کافیست که مشابه نبودن اصولی همین 

ه در روسیه هموار. بنا شده استُمدرن را نمی پذیرد که بر مبنای آن ) سیکولر(دنیوی  بدون دلجویی بودِنکورu روسیه آن مف. واما چیزهای دیگر نیز است
داعی� «به ناِماثر فیودورف ). کسب کردن جاودانه گی دینِی غیِر یعنی شانِسدلجویی سیکولر (جستجوی تسلی یا دلجویی سیکولر یا شبه سیکولر میباشد 

-نبِش دینیُج Russian cosmismکوسمیزم ( .دنو خداسازی بلشویکی نیز از آن سخن می گوی) Russian cosmism(روسی  کوسمیزِمو فلسف� » مشترک
و همچنان » شهرونِد جهان«به حیِث جهاِن سازمان یافته و انسان به حیِث  Cosmosدر بنیاِد آن نظریات راجع به کیهان . فلسفی و فرهنگی است

مِل کاینات دانِش کوسمیزم از تیوریهای علمی دربارu به وجود آمدن و تکا. قرار دارند Makrokosmosو ماکروکوسموس  Mikrokosmosمیکروکوسموس 
دربارu کایناِت در حاِل گسترش،  EFriedmanپ[س دربارu تشکل منظوم� شمسی از طریِق تراکِم گرد وغبار، تیورِی فریدمن -تیورِی کانت: استفاده می کند

تاریخی بلکه  ه حاEت خصوصی زودگذِردر اینجا ن. )مترجم -دربارu دور شدِن کهکشانها از یک دیگر، تیورِی نسبیِت آینشتاین وغیره   Hubbleتیورِی هابل 
  .مهم است دنیوی دلجویِیارادu روسیه به سوی یافتِن 

 .پیشرفتو باز هم دربارu پارادایم آلترناتیفی 

شود  اط[ق می معیارهای مختلفیبه  –ژانر (یک چنین آلترناتیف بودن را تشریح کنیم  همه سطوِح ،این سند به ما اجازه نمی دهد تا به تفصیل) genre( ژانِر
در اینجا برای ما تنها . ثبوت های آورده شده کافیست تا موجودیت آن را شناسایی کنیم و بپذیریم. )مترجم -پردازند  می که به دسته بندی انواع هنر

  .ناشی از این حقیقت بنیادی بپردازیم سیاسیزیرا زمان آن فرا رسیده تا به تحلیل پیامدهای . همین شناسایی کافیست
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اما با پذیرش . عمیقًا خلقی یا مردمی و خودیچیز یک از یکسو به مثاب� آموزش غربی مارکسیستی واز سوی دیگر به حیث . وسیه بلشویزم را پذیرفتر
. را پذیرفت آلترناتیف چیِزیک را به مثاب� شیوu مشروعیت دهندu سرمایه داری نپذیرفت بلکه ُمدرن غربی مارکسیستی، روسیه سرمایه داری را و  آموزِش

 .ما بار دیگر وفاداری روسیه به اصل آلترناتیف بودن به غرب را می بینیم

ین شیوه نفرت میداشته باشند همبه . است از نفرتش نسبت به شرقبارها خصمانه تر  این نفرت .دارد نفرتشاید به همین دلیل است که غرب نسبت به روسیه 
زیرا رقابت کامل تاریخی میتواند در حالتی وجود داشته . میداشته باشند در مورد رقیب تاریخی تن شیوه نفربه همی. به بیگانهنسبت به از خود و نسبت 
 .وجود باشدم پیشرفتنزد رقبا پارادایم های آلترناتیفی رشد و  کهباشد 

 .که به دست آوردیم، غور عمیق می کنیم و حاE در بارu نتیج� سیاسیِی

 پیشرفت) راه آورِد(حامل مفکورu ) هم پیش از بلشویک ها و در دوران بلشویکها(به سرمایه داری بود، و اگر روسیه قرنها  شیوu مشروعیت دادنُمدرن اگر 
، کند نقِل مکانُمدرن که روسیه به قلمرو  دنک این مطالبه می زیراآلترناتیفی بود، پس چطور روسیه بتواند سرمایه داری خود را مشروعیت بخشد؟ 

 ؟همینطور نیست

خود را حفظ کند، نمی توانست سرمایه داری را رد  سرنوشت سازره آورِد کبیر خود و همچنان  رسالتباقی بماند و  خودشماننِد  ستوامی خ کهروسیه 
اشتیاق فراوان مورد با  ،به همین دلیل. بودُمدرن و هم انتی کاپیتالیست، هم جانبداِر دو آتش� پیشرفت و هم دشمِن  )غرب گرا( مارکس هم زاپادنیک. نکند

از جمل� چیزهایی که سرنوشت تاریخی برایش عرضه کرده بود، . شد نو درکنه تنها با شور و شوق پذیرفته شد بلکه عمیقًا از  ،پذیرش روسیه قرار گرفت
یک وحدِت ارگانیک میان دو وسیه در ر. را پذیرفت و مطابق به خواست و ضرورت خود دگرگون ساخت مارکسیزمروسیه . فتتنها مارکسیزم را پذیر روسیه

بدون این وحدت ارگانیک، بلشویک ها نمی توانستند حتی . بلشویزم زاپادنیکی یعنی مارکسیستی و بلشویزم خودی یعنی نارودنیکی: بلشویزم وجود دارد
  .کبیر ند، چه رسد به اعمار کردن دولِتودر جنگ داخلی پیروز ش

 .ه آورد و سرنوشت تاریخی خود را از دست دادیماآنگاه نه تنها یکی از اشکال کشورداری بلکه ر. ا از دست دادیمچه چیزها ر 1991ببینید که ما در سال 

از واقعی چطور میتوانیم آن را به دست نیاوریم اگر سرمایه داری ما، بیماری . این است چیزی که باید به دست آوریم. این است چیزی که ما از دست دادیم
میان ُتهی شده و توسط غرب ُمدرن را بپذیریم؟ اگر ُمدرن ما بدون پشت پا زدن به سرنوشت تاریخی و هویت خودی، نمی توانیم  آب در آمد؟ اگر

شرایط بنیادی  فاقِدداده شده است؟ اگر ما  ُقراضه آهِن ذباله داِنکاپیتالیستی که آن را به حیث وسیل� مشروعیت یابی خود آباد کرده بود، اکنون به 
  هستیم؟ اگر ما نمی خواهیم احتضار را دوام دار بسازیم بلکه میخواهیم زنده گی نوین کسب کنیم؟ُمدرن یی برای ادامه دادن احتضار آسیا

می شود و از صحن�  حرف شنوسرمایه داری اکنون یا به سرعت به فاشیزم مبدل میگردد، یا . سرمایه داری مشروعیت خود را به کلی از دست داده است
) миропроектные комбинации(سرمایه داری ترکیبهای نوین جهان پروژه یی . بیشتر اینست که با فروتنی پایین نمی شود احتماِل. پایین می آید تاریخ

لمرو اما این ترکیب ها نیز با زنده گی روسیه و گذار روسیه به ق. میسازد، حاE دگر فراسوی حدود مشروعیت خودی و در آنسوی حدود سرمایه داری
 .در حالِت جان کندن سازگاری ندارند ُمدرِن

  . . . طور کلانسان را به . . . جهان را؟ هومانیزم  یعنی همه چیِز ،پس چطور میتوان روسیه را نجات داد و همراه با روسیه اندیش� رشد و پیشرفت را

  انصراف از انصراف: نتیجه گیری

و از ُمدرن کند، یعنی از  انصرافاز انصراِف خود  Eزم استروسیه  حاE برای. منصرف شد خودن، روسیه از با پذیرفتن سرمایه داری، یعنی با پذیرفتن ُمدر
  .سرمایه داری کسب کند سوِیآن بنابراین روسیه باید زنده گی نوینی را در . سرمایه داری صرف نظر کند

 یگانه شانس برای روسیه و یگانهاین . ست، خواب و خیال ناکجاآبادی نیستاین ذهنی گری ذوقی نیست، اراده گرایی نیست، خیال پردازی بی بنیاد نی
  .شود غرقبازیهای پسامدرنیستی  غرقاِبالبته در صورتی که بشریت نخواهد در . است بشریتشانس برای 

 uجان کندندر حالِت  ُمدرِن ،اولپروژ . . . 

 ه هایپروژ(پروژه های -جهان) نسخه بدل های(پیکربندیهای آنها با ایجاد  شوِم هیِتما میباشند کهُمدرن و کونترُمدرن پسا ،سومو  دومپروژه های 
 .پسامدرنیستی و کونترمدرنیستی افزایش می یابد )جهانی

 .نیاز دارد چهارم پروژuاگر روسیه نباید و نمی تواند خود را در هم� اینها بیابد، به 
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که در  آورده، الگویی ارمغانرشد یا پیشرفت قرار دارد، الگویی که روسیه از ورای قرنها آن را به  یدر مرکِز این پروژه، پارادایم یا الگوی آلترناتیف
 .را نجات دهد بشریتو  انسان دهد، یعنی نجاتمدرن، یگانه الگو است که میتواند اندیش� رشد و پیشرفت را  )احتضاِر( شرایط جان کندِن

کدام  –شده  ُتهمتسرش  که خنده شده، سرش که – کمونیزمبا آن هم بدون زحمت میتوان دید که . یباشندتکرارهای مستقیم از دیگاه تاریخی بی ثمر م
. با سرنوشِت روسیه است همنواو  سازگارکمونیزم عمیقًا . تصادفی نیست که گویا توسط بیگانه گان به خاِک پایمال شدu روسیه آورده شده بود حماقِت

 .است انکشاف یآلترناتیف پارادایِمعبارت از که  ، با اصلیشت مطابقت دارداین سرنو عالی اصِلکمونیزم با 

 .شد ُمنصرفاز کمونیزم  بیموقعروسیه بسیار 

  .روسیه بسیار بیموقع به سرمایه داری سوگند خورد

به کدام دلیل این . خر قابل دید نیستتاریخی نهفته میباشد که برای ما تا آ چیستاِن یک بعضی اوقات ،بسیار وحشتناک در اشتباهاِت حتی، چاره چیست
مِق آن چیزها پی ببرد که پرتگاه، به ُع لب�روسیه پس از نوشیدِن جام تلخ و قرار گرفتن در  تااشتباهات صورت گرفت، به چه دلیل؟ آیا به این دلیل نبود 

 .گذشتهاین  بازاندیشِیبلکه برای عمیق ترین . گذشتهشِت مستقیم به نی، نه برای برگ. . . زمانی از آنها منصرف شد؟ و بتواند در خود نیرویی را پیدا کند 

نیاز داریم  پروژu چهارمما به . موضوِع ُسرخ نیاز نداریم) مترجم - آنچه که از سر ساخته شود –معنی واژu انگلیسی ( remake ما و جهان اکنون به ریمیِک
بزرگ و معمایی را مد نظر داشته باشد،  نِتپروژه یی که مزید بر این، نوعی ُس. جذب کندکه همه خوبی ها، از گذشت� پایمال شدu شوروی را در خود 

  به این دلیل صورت گرفت تا تراژیدی تا آخر برم[ شود؟ نه تراژیدی آیا. که تنها امروز پس از صورت گرفتن تراژیدی برم[ شدرا سنتی 

سازد که کمونیزِم تاریخی می از لحاظ تاریخی از سر گذشتاند، همه آنچه را دوباره زنده  همه خوبی های کمونیزم که روسیه پروژu چهارم، با گرفتِن
 .تکمیل نکرد، تا آخر درک نکرد و به دور افگند

 .ما این اصل را اعاده میکنیم. را به دور افگند سیکولر دلداری و تسلیِتیعنی عالیترین اصل کمونیزِم تاریخی، میتافزیک، 

  .و زنده گی نوین باز می گردانیم نوینما اینها را به پروژu . را کنار گذاشت هومانیزِم نوینو  انساِن نوینرورِت مبارزه به خاطر کمونیزِم تاریخی ض

کمونیزم تاریخی نتوانست . شد) Psychological(ی شناسروان در عرص� و همزمان) Ontologic(ی سهستی شنادر عرص� کمونیزِم تاریخی مرتکِب اشتباِه 
آنچه که ( ،»ناخویشتنی«را در برابر اصل ) افاده کرد» زیستن«با واژu  ایریش فرومآنچه که ( ،سودمندی زنده گی روزمندانه و به طور بنیادی اصِلپی

 .ما این اشتباه را اص[ح می کنیم. قرار دهد) افاده کرد» داشتن«با واژu  ایریش فروم

 .ما این پل را میسازیم. ُپل بزند) از خود بیگانه گی(ناخویشتنی  عمومیاستثمار و اصِل  یخصوص میان اصِل نتوانستکمونیزم تاریخی اصً[ 

تبدیل میشود، با تمام  )تمام عیار(کامل  یدیولت ، به نیرویآن علم ی توقف کرد که در آنسوِیمرزکمونیزِم تاریخی پس از حِل مسایل صنعتی، در 
 .عبور می کنیم رزمما از این . نو سیاسِی ناشی از آ سیاسی اقتصاِدپیامدهای 

اشغال میکند، طبقه یی  طبقهبه مثاب� یک ) cognitariat - когнитариат( کوگنیتاریاترا به مثاب� یک قشر، ) intelligentsia(می پذیریم که جایگاِه روشنفکران 
 .به نیروی کامل تولید مبدل شده استکه علم واقعیت  از اینمیشود واجد تمام حقوقی میباشد که ناشی  بیست و یک که در قرِن

ما . بلی، این طبقه در روسیه بسیار زیاد مورِد اذیت و آزار و استثمار قرار گرفته است. در بیست سال گذشته سرکوب گردید کوگنیتاریات که طبق� دانیممی
 .را تا سرحِد کمال میرسانیم و بر این طبقه اتکا می کنیم) طبق� اجتماعی(این طبقه  ساختماِن. پارچه های این طبق� سرکوب شده را جمع آوری میکنیم

 .قدرت است مشروعیت یابیاین پروژه همچنان شیوu . از نابودی نیست نجات بشریتشیوu  یگانه. تنها یک ضرورت تاریخی نیست پروژu چهارم

که سرکوب گردیده و توهین شده اما  طبقه ییت می بخشد، به روسیه مشروعی کوگنیتاریاِتپروژu چهارم به قدرِت . به قدرت سرمایه مشروعیت دادُمدرن 
 .نابود نشده است هنوز

 .میدانیم که وظیفه یی که در برابر ما گذاشته شده، چقدر دشوار و بزرگ است

 .می دانیم که راه به سوی اجرای این وظیفه چقدر دشوار است

 نابودی بشریتهمچنان  روسیهمیدانیم که نابودی . برای نجات روسیه وجود ندارد یگریدنسخ�  هیچمیدانیم که . ولی ما یک چیز دیگر را نیز میدانیم
 .خواهد بود
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یعنی که باید برون . برون رفت ُبن بستدیدیم که میتوان از . کوچکی یافتیم دریچ�ناشی از شکست وحشتناک کشور ما،  گی مطلِقدرمانده ما در دروِن 
  .رفت

اشع� نور، از درِز  ، حاE می بینیم کهه گِی مطلق را میدیدیمدندرمااما در جایی که ما در گذشته تنها . لمس می کنیم ما صرف راههای این برون رفت را
ن آینده، ما آنچه را جبران میکنیم که بیست سال پیش ایبا اعماِر . ما است پساکاپیتالیستیاین روشنایی از آیندu پساسرمایه داری یا . باریک رسوخ میکند

 .به دست می آوریم نیزما از دست رفته را باز میگردانیم و چیزی بیشتر . درخ دا

و کمک ، میخواهیم که خوِد ما بیدار شویم. بیچاره هم نیستیم. کور نیستیم دگرحاE  مگر. ما هنوز به کلی بیدار نشده ایم. نشدهچشمان ما هنوز تا آخر باز 
 .می کنیم غلبهما بر روحی� شکست در خود و در دیگران . ا جمع می کنیم که عین هدف را دارندما همه کسانی ر. شوند بیدارهم  دیگرانکنیم تا 

  .این وظیف� ماست، در برابر زنده ها و در برابر به خاک رفته گان. و باید تا آخر از آن استفاده کنیم. داریمما برای پیروزی شانس 

 )مترجم - لگاشهری در روسیه در ساحل دریای وا Хвалынск(خوالینسک 
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