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  فصل سوم
  

جنبش کمونيستی با استقالل نيم بند
  

برای توضيح شکست سوسياليسم واقعا موجود، مقوله ای » فروپاشی«ما ديديم که مقولًه 
گويند، قانع کننده تر   سخن میجنگ جهانی سومنارساست و برعکس، حرف کسانی که از

عهده به سته ای جلوژيک نقش برئور آن رسانه های گروهی و نبرد ايدجنگی که د.  است
 :گيرد داشته است و سرگيجًه مغلوبين از همين جا نشًات می

 توان تفکر مستقل  بخش مهمی از جنبش لوژیکئوهيروشيمای اید نظر می آید که یک به
  .بين المللی کمونيستی را نيست و نابود کرده است

  
  ـ وضع عادی و وضع غيرعادی  1

   
." را اعالم کند» وضع غير عادی«است که بتواند مستقل کسی : "گويد می) کارل اشميت(

کار  اين گفتًه کارل اشميت ـ حقوقدان نابغه و ماورای ارتجاعی ـ نه تنها برای درک طرز
مشخص يک سيستم حقوقی و مناسبات ميان مراکز مختلف قدرت، بلکه همچنين برای فهم چند 

  .کند و چون يک جنبش سياسی و درجًه استقالل آن کمک می
  :المث

جبهًه «ها با توسل به کودتای نظامی، انتخاباتی را که   در الجزاير ژنرال1991در سال 
ها با استقرار يک  ژنرال. را روی کار آورده بود، غير قانونی اعالم کردند» مقدس اسالمی

اعالم کردند و نشان » وضع غير عادی«) ظاهرا عليه ارتجاع اسالمی(ديکتاتوری نظامی 
زبان مائوتسه تونگ صحبت کنيم، ه اگر ب. دست  کيستدر لی قدرت های اص دادند که اهرم

سخن «و مستقل کسی است که در زمان دلخواه دستور ." قدرت از لولًه تفنگ بيرون ميايد"
 .آری، واقعيت قدرت از اين قرار است. ها را صادر کند به مسلسل» گفتن

کار ه های مختلف ب سی مناسبات اردوگاهاکنون بياييد با هم متدولوژی ياد شده را برای برر
 .گيريم

که جلوی   و با استدالل به اينکودتای نظامی در الجزاير را غرب با حسن تفاهم پذيرفت •
رايی، دفن هرگونه آزادی گ معنی واپسبه وی کار آمدن يک حکومت اسالمی که ر

 .ردبود،  گرفته شده است، از آن استقبال ک ويژه حقوق زنان میبه وجدان و 
 برای حمايت از رژيمی که قصد اتحاد جماهير شورویبا استدالل مشابهی، چند سال پيش  •

مدرنيزه کردن جامعًه افغانستان را داشت و در اين مسير، مبارزه عليه بنيادگرايان 
در اين مورد اما . اسالمی را در پيش رو داشت، دست به مداخلًه نظامی در اين کشور زد

مبارزان «به اصطالح لًه شوروی ابراز انزجار کرد، بلکه همان غرب نه تنها از مداخ
را که امروز در الجزاير به آنان لقب مشتی آدمکش خونخوار و جانی » راه آزادی

 .دهد، تا دندان مسلح کرد بالفطره را می
رد اگر در موردی مصلحت باشد، می تواند در مو» وضع غيرعادی«که اعالم  نتيجه اين •

 زير پا گذاشتن قاعده و قانون در جايی می. حساب آيدبه اهی نابخشودنی مشابه ديگری گن
 .تواند تقديس شود و مجاز دانسته شود و در جايی ديگر شديدا محکوم گردد

ادی خود معيارهای مريکا و يا فرانسه برای ارزيابی مصالح ژئوپوليتيکی و اقتصآکه  اين •
 شگفت انگيز موضعی. پوشيده نيستگيرند، برای هيچ کس  کار میبه ضد و نقيضی را 

حضرات . گونه موارد دارند ها در اين ويژه کمونيستبه ها و  اصطالح چپبه است که 
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اصطالح کمونيست همانند طبقات حاکمه، کودتای نظامی الجزاير را امری منطقی و به 
 کنند ولی در محکوم کردن مداخلًه شوروی در افغانستان خستگی نمی طبيعی تلقی می

 . اسندشن
، تًاييد و يا تکذيب قواعد بازی هميشه و همه جا »وضع غيرعادی«تصميم در بارًه اعالم  •

و . در انحصار بی چون و چرای غرب ليبرال، کاپيتاليستی و امپرياليستی بوده است
بدينسان جنبش کمونيستی وابسته و يا مستقل نيم بند چهرًه ترحم انگيز و رقت بار خود را 

 .دهد نشان می
گيرد، پس روشن  تصميم می» وضع غيرعادی«اگر مستقل کسی است که در بارًه اعالم  •

چنان استقالل بی حد و  شود که مستقل متعالی در واشنگتن مسکن دارد و از آن می
ها، محافل،  تواند مهر خود را بر قضاوت شخصيت مرزی برخورداراست که می

   .اصطالح کمونيستی بکوبدبه های  مطبوعات و جنبش
  

 پروفسور بوبيو و وضع غيرعادی    ـ2
  

  :برای توضيح تز ياد شده، بگذاريد مثال ديگری بزنيم
 اتفاق می افتد که حتی کودتای عجيب و غريبی ميالدی در مسکو 1991در ماه اوت  •

شود و درست بر عکس شرايط تبليغاتی الزم را برای  کم نمی) يلسين(مويی از سر 
 در روز Espressoنشريه . شرايط مشکوکی است. ورد آتحکيم قدرت او فراهم می

دهد و به  انجام می) يلسين(کودتای واقعی را در حقيقت خود : " اول سپتامبر می نويسد
 . نيستمسئلهولی قصد ما حالجی اين ). " پدر(عبارت ديگر جرج بوش

تقالل کنند که قصد جلوگيری از تجزيًه شوروی و از بين رفتن اس ها اعالم می کودتاچی •
لذا با توسل به نيروهای نظامی دست به عملی زده اند که در قانون اساسی . کشور داشتند

 .اين را موقتا به خاطر بسپاريد. پيش بينی شده است» وضع غيرعادی«برای  
کند  زند و پارلمان منتخب مردم را منحل می دست به کودتا می) يلسين(دو سال بعد خود  •

ميدان به موقع به  روغنکاری شده و ن مورد دستگاه سرکوبدر اي. بندد و درش را می
رحمانه در  نظام قانونی کشور بی. کند به تهديد خالی کفايت نمی) يلسين. (شود آورده می

هايی  و سوسياليست) بيل کلينتن(هايی مانند  شود ولی عليرغم آن دموکرات هم کوبيده می
ه و ب. دارند شکنی اعالم می ن قانونرضايت خاطر عميق خود را از اي) ميتران(مانند 

من هميشه : "گيرد نيز موضع می) بوبيو( پروفسور کنند؟ ها چه می اصطالح کمونيست
پرسم که آيا  ولی در مورد روسيه از خود می. مدافع قانون بوده ام، هستم و خواهم بود

يخ  در تارla Stampaنشريه " (اصال شرايط الزم برای حکومت قانونی موجود است؟
24.9.1993.(  

اصطالح کمونيست حتی به ی دو سال پيش به ذهن فيلسوف ولی چرا يک همچو سًوال •
 خطور هم نکرد؟

تميز » وضع غيرعادی«را از » وضع عادی« علتش اين است که ما بايد قادر باشيم  •
ولی حضرات جسارت . ها نيز درس بگيرند توانند کمونيست از اين گونه موارد می. دهيم

ساکن در واشنگتن محول  » مستقل«يز را در خود نمی يابند و اين وظيفه را به اين تما
 . حاکم است» وضع غيرعادی«کنند که چه زمانی  می

  
توان موضع  راه انداخته، میبه ولت امريکا عليه جمهوری خلق چين در توطئه هايی که د

  :را بهتر ديد" چپ"نوچه صفتانًه 
) تيه ن ـ آن ـ مين(ون درز کرده، که ديدن وقايع ميدان اخيرا حقايق پشت پرده ای به بير •

دانشجويان و روشنفکران چينی تبعيدی که در : کند را در پرتو ديگری امکان پذير می
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کنند که سرسختانه  زمان را متهم می برند، عناصر افراطی جنبش آن سر میبه امريکا 
اين امر نشانگر اهداف . وده اندسد راه رسيدن به هرگونه توافقی با مسئولين دولتی چين ب

 . است1989های سال  بسياری از محافل چينی و خارجی، درناآرامی
که به وزارت خارجًه اياالت متحدًه امريکا نزديک است، در »  مسايل خارجی«نشريًه  •

نويسندًه اين مقاله شادمانه . کند اشاره می) تيه ن ـ آن ـ مين(مقاله ای به وقايع ميدان 
در "نويسد که  او می. کند پيشگويی می) دين ـ سيا ـ ئوپينگ(تجزيًه چين را بعد از مرگ 

تيه (در ميدان ) سال شکست کمونيسم در بسياری از کشورهای سوسياليستی (1989سال 
 ."14شد درست همين هدف دنبال می) ن ـ آن ـ مين

اد آوری شد که همان محافلی که امروز رهبری چين را به برای فهم اين موضوع بايد ي •
يلسين به چوبًه اتهام می بندند، در آن زمان ) تيه ن ـ آن ـ مين(بهانًه تيراندازی در ميدان 

 . خود را از بسته بندی در آورده بودندنظرچينی مورد 
  

  ـ مبارزه برای سرکردگی جهانی  3
   

.  تمجيد بی حد و حصر از گرامشی مشکلی ندارندظاهرا حضرات چپ در زمينًه تعريف و
به . رود که بخش اساسی کار او نبرد برای کسب سرکردگی بود ولی اصوال يادشان می

توان گفت که حضرات چپ، مقوله ها، ارزيابی ها و استنادهای تاريخی خود را  جرًات می
ها  پرخاشگرتر از آنکنند و  بی کم و کاست از نظريه پردازان امپرياليستی حاکم قرض می

  . دهند خبر و دنباله رو می به عنوان کشفيات خود به خورد انبوه بی
سی امين سالگرد قيام مردم مجارستان بهانه ای بود برای يادآوری مداخلًه شوروی در  •

 رحمانه می و حضرات کمونيست خود را موظف به انتقاد بی.  در اين کشور1956سال 
 .ديدند

 ليکن کسی فرصت نکرد به مناسبت پنجاهمين سالگرد 1997سال در روزهای پايانی  •
 !حادثه ای تقريبا بی اهميت. توسط چيانکايچک حرفی بزند) فرمز(سرکوب مردم چين 

 در جريان مداخلًه شوروی 1956به اظهارات مقامات رسمی مجارستان در سال بنا •
 . نفر قربانی شدند2500

 طی عمليات سرکوب چيانکايچک که با  در1947 سال پيشتر، در آغاز سال 9ولی  •
 . 15 نفر جان باختند10000حمايت همه جانبًه امريکا صورت گرفت، بيش از 

شود ولی هيچکس بياد مداخلًه  گرامی داشته می) تيه ن ـ آنمن(هرسال حادثًه ميدان  •
 در پاناما نمی افتد که بدون اعالم جنگ، مناطق 1989نطامی امريکا در همان سال 

 .ت اين کشور بمباران گرديد و به مرگ صدها و هزاران نفر انجاميدپرجمعي
ها در زمينًه  توان گفت که حضرات چپ و متاسفانه بسياری از کمونيست به جرًات می •

 . برخوردارنداستقالل نيم بندیدرک تاريخی خويش از 
ک مثال قابل ما به ي. توان ديد ها را در استفاده از مقوله ها نيز می استقالل نيم بند آن •

 : کنيم توجه اشاره می
سين را در شوروی که تصدا با بورژوازی چندين بار اپوزيسيون ضد يل حضرات چپ هم •

 .های روس در صفوف اول آن قرار دارند، ناسيوناليست قلمداد کردند کمونيست

                                                 
14 A. Waldron, After Deng the Deluge. Chinas Next Leap Forward, in: Foreign Affairs" v. 
Sept./Okt. 1995, S. 149 
15 M. A. Lutzker, The Precarious Peace: China, the United States, and the QuemoyMalsu 
Crisis, 1954-1955, in: j. R. Challinor u. R. L. Beisner (Hg.), Arms At Rest. Peacemaking and 
Peacekeeping in American History, Greenwood Press, New York 1987, S. 178   
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مريکا ملتی است که رهبری جهان را به عهده آ: "ولی پس از شنيدن سخنرانی جرج بوش •
چون ما در . لقب گرفت» قرن امريکا«قرن بيستم،  .تنها ملتی با وظيفه ای ويژه. دارد

ما اروپا را نجات داده ايم، فلج اطفال را عالج . جهت بهروزی بشر فرمانروای جهانيم
امروز . کرده ايم، کرًه ماه را تسخير کرده ايم و با فرهنگ خود جهان را روشن ساخته ايم

نام کدام ملت اين قرن ناميده خواهد شد؟ من فکر به . يميستاده ادر آغاز قرن بيست و يکم ا
ما هنوز به پايان کار خود نرسيده ايم و نيروی مان هنوز ته . نام امريکابه کنم  می

چندی .  متهم نکردشوینيسم نئوفاشيستیهيچکدام از حضرات  او را به " .نکشيده است
دست داشته به بری دنيا را ايد همچنان رهامريکا ب: "سنگ تمام گذاشت) بيل کلينتون(بعد 
وظيفًه رهبری جهان از : " و کسينجر اضافه کرد" .رسالت ما زمان نمی شناسد. باشد

باز هم حضرات چپ " 16.های آن تفکيک ناپذير است اياالت متحدًه امريکا  وارزش
 اينجا ما در. کند میست افراطی يناسيوناليادشان رفت که يک همچو ادعايی را فقط يک 

شوينيسم، هستًه اصلی اين . ملت برگزيده هستيم شاهد احيای اسطورًه  فالکت انگيز
 دهد، ولی مهر ناسيوناليست بر پيشانی کسانی کوبيده می گرايش سياسی را تشکيل می

 .خيزند شود که در مقابل اين ملت برگزيده بپا می
: کند مريکا اقرار میآيم چاپ روزنامًه تا. دليل نيست داشتن سوء ظن نسبت به امريکا بی •

طور مخفيانه در مبارزات انتخاباتی به  ماه تمام 4از مشاوران امريکايی گروهی " 
 ."شرکت کردند) سينتيل(

: برای رفع هر گونه سوتفاهم، يکی از نمايندگان وزارت خارجه امريکا استدالل کرد •
 "17.ه تحمل کنيموج توانستيم به هيچ نمیها را در انتخابات  پيروزی کمونيست"

 بايد اين واقعيت را قبول 1991از اين رو بدون توجه به قضاوت در باره کودتای اوت  •
جا به حو استقالل و تماميت ارضی روسيه کرد که ريشه نگرانی کودتاچيان در بارًه م

 .بوده است
 قضاوت 1989بارًه رفتار دولت چين موقع فرونشاندن بحران و هر طورهم که ما در •

ها در برابر مانورهای بی پايان امپرياليستی در جهت تهديد   واقعيت اين است که آنکنيم،
کشور چين تنها . استقالل و تماميت ارضی چين داليل زيادی داشتند، تا هشيار باشند

» قرن امريکا«تواند از بدل شدن قرن بيست و يکم به  کشوری است که امروز می
 .جلوگيری کند

گيری در  روشن کنم که هدف اين مقاله توجيه اين يا آن موضعطور واضح به بگذاريد  •
گيری  هر موضع: اختالفات ميان حزب کمونيست شوروی و حزب کمونيست چين نيست

نامد، بايد  مشخص اين و يا آن حزب کمونيست و هر جنبشی که خود را کمونيست می
ن تجزيه و تحليل ولی اي. مورد تجزيه و تحليل مشخص و آزاد از پيشداوری قرار گيرد

 . نبايد آب به آسياب ايدئولوژی حاکم بريزد و مورد سوء استفادًه آن قرار گيرد
 

آزادی از پيشداوری باید همًه جوانب امر را در برگيرد و راه را برای 
ها  کمونيست. کسب استقالل نظر و احيای حافظًه تاریخی هموار کند

جنگ « چيزی که فاتحان موظفند خود را از هرنوع استقالل نيم بند ـ
 .و یا جنگ جهانی سوم در پی ابدی کردنش هستند ـ آزاد سازند» سرد

 

                                                 
16 Vgl. D. Losurdo, Le origini del secolo americano, Teti, Milano 1997, S. 32-40 
17 Vgl. G. Chiesa, Russia addio, Editori Riuniti, Roma 1997, S. 14 und 36 


