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 با مصاحبه یک (Platypus)"پوسیمجله پالت بررسی و نقد" 2132ژانویه-2133دسامبرشماره در 

ای  گبارمتوالیمصاحبه ر این [3].است یافته اختصاصژیژک  اسالوی ،فرهنگی پرداز نظریه و فیلسوف

 همراهو  ،21 قرن در سوسیالیسم و انقالب تاریخی تجربه خصوصدر  از تحریف و کژاندیشی باشد می

 . کمونیسم از آواکیان باب نوین سنتزبه  غیراصولی وبدون مطالعه  فجیعِ ی حملهبا  است

در  اما ،استشده  سفاوت ملبمت ونوین  تفکر ،وبرق زرق به کمونیسم مورد در ژیژکافکار ظاهر 

 بورژوایی غالب کمونیسمِ ضد روایت ی افتادهاز مد  و قدیمیقطعه تکرار همان از  باشد می نموداریباطن 

 ضد" عنوان به را خود ژیژک. "دهشتناک" و "خورده شکست" ای تجربه عنوان به کمونیسمدر مورد 

 و گیرد میقرار  امپریالیستی داری سرمایهدر صف پوزش خواهان از  اما ،کشد می تصویر به "داری سرمایه

 امپریالیستی است.  -دفاع از سرمایه داری در کردارشسخن و 

  .نامد می "دقانهصا بدبینی" را آن ژیژک اسالویاست که  ای نهایی ی نتیجه این
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را  ژیژک اسالوی من ابتدا در اما. دهم می پاسخ ژیژک کلیدی نادرستهای ادعا به من ادامه، در

 با ،کمونیستی ی پروژه انداز چشم و تاریخ و امپریالیسم ماهیت مورد در عمومی بحث در شرکت برای

 . خوانم فرامیخودم 

 

 واقعی های مسئولیت و آلترناتیو واقعی، ،واقعی مخاطرات .1

. کند می تهدید را سیاره این های اکوسیستماضطراری  محیطی زیست. استدهشتناک  جهان

 جابجایی و ویرانی مرگ، تولیدغربی  امپریالیسم توسط برپاشده (نئوکلونیالی)استعماریِ نو های جنگ

. خویش ساخته است طعمه را بشریتاز  میلیارد یک گرسنگی و سوءتغذیه. به همراه داردرا مهاجرین 

 ،گشته پنهان مُردار کفنمانند  ای پارچهبدنشان در  ،اند یافتهتقلیل  شیء به بشریت از نیمی عنوان بهزنان 

 توسعه. گشته است تخریبجایگاهشان در جامعه تنزل یافته و  وبر آنان تحمیل گشته  قاچاقتجارت 

 پایان امکان حاضر حال در کهرسانده است  ای آستانه به را بشری جامعه ،بشری دانش انباشت و آوری فن

 تمام برای غنی فرهنگی زندگی و معقول و مناسب موادفراهم ساختن  و ها دهشتآن  تمامی به دادن

مقدم  چیز همهبر استثمار و  سودآوریدر آن که  داری سرمایهبه سیستم جهانی  حال درعین و بشریت،

 . ملغی سازدرا ، هستبشریت  بالقوهشکوفایی  مانعاست و 

 و هنمود مقاومت( در برابر نظم موجود استریت وال)اشغال جنبش تا مصر از مردم، از روزافزونی تعداد

 . باشند میآلترناتیو  و حل راهدر جستجوی  و آورده باالرا  سرشان مردم به چالش کشیدند. را آن
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 مثبت شدت بهنیرویی  بر تکیهبا  ها جنبش این با رابطه در رادیکال متفکران تمام و ونانقالبی مسئولیت

 و ها جنبش این که تناقضاتی و موانع گری در دخالت اما. است ها آن برساختننیز  و اتحاد ،طورقطع به

 کامالً مسیر یک روی بر گیری جهت ارائه برای باید و،  نیز حیاتی است با آن روبرو هستند مبارزات

ی مشخص نیاز ،حال درعین. کار نمود ش(-)حاکم بر آن جنبش هااوضاعِ کردن منحرف درجهت انقالبی ترِ آگاهانه

 جهانتبعیت از  به را ما که یسیاست و ،انقالبی و رادیکال واقعاًمرزبندی بین گفتمان  یبرا وجود دارد

  [2].کشاند می ،کنونی که موجود است

 ،است انقالبچنان راهکاری . دارد وجود جهان این جنون و رنج و درد از رفت برونکاری برای راه

 انقالب ستم، و استثمار ازعاری  جوامع ایجاد برای مدرن تاریخ در تالش اولین. کمونیستی انقالبیک 

روشن و  های ایدهی که از پیشاهنگ احزاب توسط ،3111-3141 در چین انقالب و 3151-3131 شوروی

 اجتماعی روابط نمونه، حکومتی نهادهای ونوین  اقتصاد ی نمونه عنوان بهو قدرتمندی برخوردار بودند 

 و ایدئولوژیک موانع برابر در همهکه  تفکر قدیمی های شیوه و نابرابری بر غلبه و همکاری بر مبتنینوین 

 . قرار داشتند، رهبری شد باورنکردنیمادی 

 و نظیر بی ها آن های موفقیت. اند ستم تحت بشریت برای تاریخی یها حوزه دهنده نشان ها انقالب این

 ،تأثرآور برخی جدی و حتی کامالً برخی ،یی کهها کاستی و مشکالت ،حال درعین. هستند یادماندنی به

 موج اولین این کرد؟ ارزیابی را همه این باید چگونه. ندموجود بود ها آن کردعمل ومتدولوژی  مفهوم، در
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فاکتورهای بنیادین  و علل .شد بازسازی دوباره داری سرمایه و خورد شکست درنهایت کمونیستی انقالب

  بود؟ چهچنان شکستی 

 اول موج منفی ، کهمثبت عمدتاً های درساز  بندی جمع باب در ثارآانبوهی از  تنها نه آواکیان باب

 براینوینی  مسیر ،و تالش بشریت تجربه متنوع های حوزه از که درحالی ،تولید کرده استنیز  انقالب

 کمونیسمنوین  سنتز این. مرحله نوین انقالب کمونیستی ترسیم نموده است بهتر انجام و بیشتر فرارویِ

 مبارزه طریق از نفر ها میلیونرهبری  برای خود عزمِ در که... شده دگرگونرادیکال  کمونیسمیک  .است

 ظهور کرد، کار این انجامبرای  شرایط که زمانیسیاسی  کسب قدرتبرای  ،کننده تعیین انقالبی

 به رسیدن و بشریت ییرهارای ب قدرت این از استفاده از کمتر چیزی شا  هدفو ... است ناپذیر تزلزل

  .نیست ،شود شکوفا تواند می واقعاً انسان آن در که جهان یک

از آن . دارد وجودآوردن چنین جهانی  وجود به ای برای یادماندنی های به چالش واقعی صورت به اما

حائز روشنفکران  های مسئولیت پس بدین سبب هستند واقعی )برای ساختن جهانی نوین.ش(مخاطراتکه روی 

 رسد میدر عوض آنچه از او به ما . شانه خالی کرده است چالش ایناز  ژیژکپروفسور  .است اهمیت

نفی  را واقعیتتغییر رادیکال  برای مبارزهاست که  ای کننده گمراهری ناقص و رسَسَ وتحلیل تجزیه

 جهان این باسازش  درنهایت و "گیریمن جدی خیلی را خودمان بیایید"ش به موضع ا  مطالعات ،کند می

 . شود میختم  آن های بدبختی تمام با
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خودداری از  حال یندرعو باب آواکیان  کمونیسمِ ینِسنتز نوبه  یرمسئوالنهغحمله  .2

 گری دخالت

نظر  چنین این کمونیسم از آواکیان بابنوین  سنتز درباره ژیژک ،پوسیبا پالت مصاحبهبتدای ا در

راهکار  آیا [3]".و کاری از پیش نخواهد برد :برخوردار نیست یتئوریکاز هیچ محتوی ": دهد می

 سنتز حیاتی عناصر با ای از درگیری تئوریک ذره ژیژک ی مصاحبه این در ؟است شدنی انجام )ژیژک.ش(او

 به لیست وار در زیر آمده است: ها آنکه نمونه  یست؛جود نمو نوین

 وجود به و فلسفه و علم هنر، و فرهنگ در مشاهدات" مانند یآثار در. فلسفه به مربوط مسائل •

معتقد است که  ئولوژیک:  )تلهشناختی غایت مفاهیم از برخی با آواکیان ،"بشریت ییرها و انقالب آوردن

ش(-ندا آن روان یسو بهطبیعت یا تاریخ دارای اراده و هدفی هستند که  
 از برخی با همراه کمونیسم،در  که مذهبی نیمه و 3

                                                           
طور کامل  قول زیر به نوین( نقل مرحله یک آغاز: برای روشن شدن این مبحث الزم است که از مانیفست حزب کمونیست انقالبی امریکا)کمونیسم 1

 آورده شود:

عالوه این سنتز در  . بهکند یمستقر م اش یعلم یها شهیتر مجدداً برر کامل نحوی به را مارکسیسم روش، و فلسفه عرصه در عمیق مفهومی به نوین سنتز این فلسفه:

ها در اساس به نمایش درآمده است، انتقاد  کمونیسم که صحت آن یا هیتاکنون، دفاع از اهداف و اصول پا مارکس زمان از تاریخی غنی تجربه از آموختن  ی رندهیبرگ

تر از پیش بر یک شالوده  تر و محکم شده است و یا دیگر کاربرد ندارند، و مستقر کردن کمونیسم حتی کامل نشان داده شان یکردن و کنار گذاشتن جوانبی که نادرست

 علمی است.

شده و حتی توسط مارکس فرموله شده، گرایشی وجود دارد. هرچند که این گرایش قطعاً  کمونیسم ارائه یسو که از تکامل تاریخی جامعه بشری به یا هیفهوم اولدر م

)این دیدگاه که پیشرفت امور به  ابدی ید منمو« نفی ِ نفی». برای مثال این گرایش در مقوله کند یتمایل پیدا م یخط نظرانه و تک بسیار فرعی است اما به یک دیدگاه تنگ

که عناصر چیزهای قبلی را در بردارد  انجامد ینوبه خود به یک نفی و یک سنتز بعدی م ، و آن نیز بهشود یدیگر نفی م یا دهینحوی است که یک پدیده معین توسط پد

مهم بر مارکس )و انگلس( گذاشت اخذشده بود. هرچند که به مفهومی اساسی،  یریتأث اش .( این مفهوم از نظام فلسفی هگل که فلسفهتر یاما این بار در سطحی عال

( را شود ی)یعنی این دیدگاه که تاریخ اساساً از شکوفایی و گسترش ایده تشکیل م خورد یمارکس و انگلس، دیدگاه هگل از دیالکتیک که با ایده الیسم فلسفی رقم م

داشته « ناگزیر ـ گرایی» یسو گرایش به تواند یم« نفی ِ نفی»گونه که باب آواکیان استدالل کرده  ماتریالیستی قراردادند. همان بازسازی کرده، و آن را بر یک شالوده

بدین نحو در بینجامد. و زمانی که این مقوله  شده نییاز پیش تع باًیمشخص نفی شود و به یک سنتز تقر یا وهیباشد. انگار چیزی محتوم است که توسط چیزی دیگر به ش

: جامعه بی طبقه اولیه )کمونی( ردیگ یو مثالً چنین شکل تئوریکی به خود م دیسا یشانه یک نسخه مکانیکی م به گستره تاریخی جامعه بشری به کار بسته شود، شانه

، با تحقق کمونیسم در سراسر دنیا، نفی تر ییک شالوده عالنوبه خود توسط ظهور مجدد جامعه بی طبقه، ولی این بار بر  ، و این نیز بهشود یتوسط جامعه طبقاتی نفی م
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است گسست نموده  شده ادغام (ش-یانهگرا تجربه)یتیستیکروامپری و ش(-ئیگرا عمل)پراگماتیستی های گرایش

 . استقرار داده  تری علمی پایه بر را کمونیسمو 

ی آثار در. ، به چه معناستکنیم می زندگیکه در آن  امروز جهان در بودن انترناسیونالیست •

 تاریخ انتشار:) داد خواهد وانجام دهد  باید المللی بین پرولتاریای کاری که جهان؟فتح "  همچون

 شرایط امپریالیستی نظام کل جهانیدینامیک  طورکلی بهه چگونبه واکاوی اینکه  آواکیان ،"(3183

به انقالبیون چگونگی رویکرد را برای  ای یگیر جهت او. پردازد می، کند می تعیین کشور هر دررا 

 جهانی انقالب نظر ازنقطه ،کنند می زندگی آن در که کشورهایی در انقالب ازجمله، چیز همه

 بادر تقابل  مقاطع برخی در حتی کمونیستی انقالب اول مرحله رهبران چرا و چگونه و ،ازهمه اول

 . نموده است تبیینعمل نمودند،  گیری جهت و درک این

فراتر رفتن  برای آنچه و انتقالی جامعه یک عنوان به سوسیالیسم ماهیت از حیاتینوین  درک •

 به ، و نیز درک نوینی ازهست موردنیازکنونی  جهاندر  دار ریشه عمیقاًتمایزات  و ها نابرابری از

 که  یسرکوبگر نهادهای بدون طبقاتی، تمایزات و طبقات بدون یجهان و کمونیستی جامعه یک

 را آنو  گیرد میاز چنان تمایزاتی سرچشمه  که هایی ایده بدون و آورند درمی اجرابه  را ها آن
                                                                                                                                                                                                 

که « ناگزیر ـ گرایی» یسو و به« سیستم بسته»العاده پیچیده و متنوع جامعه بشری است؛ گرایش به یک  در قبال تکامل تاریخی فوق ییگرا لی. این گرایش به تقلشود یم

 شود. تر و دردسرسازترمی برجسته

مارکسیسم، کمونیسم علمی، هیچ نظر... »کرده  دیطور که باب آواکیان تأک کمبود فرعی در مارکسیسم، در شالوده مارکسیسم، بود. )همان کی نیکرد که ا دیباید تأک

.«( کند یاند را رد م انآن رو یسو ؛ بلکه درواقع نظریات تله ئولوژیک را که گویا طبیعت یا تاریخ دارای اراده و هدفی هستند که بهبخشد یتاریخ گرایانه ای را تجسم نم

منفی گذاشتند. هرچند مائو به طرقی  راتیدر تفکر استالین آشکارشده و تأث ژهیو شدند و به دار دانیکمونیستی این نوع گرایشات م یالملل نیاما با تکامل جنبش ب

هم از او گرفت. سنتز نوین باب آواکیان بیانگر ادامه  یراتیتأث اما کرد گسست آن از و کرده رد را استالین متافیزیکی و مکانیکی و «خشک» ماتریالیسم گرایش  مهم

که به روش فکری مسلط جنبش کمونیستی تحت رهبری استالین  ییها وهیمائو از استالین است. اما بحث آواکیان در برخی جوانب، بیانگر یک گسست از ش یها گسست

 «داشت نیز هست.قرار  رشیطور فرعی تحت تأث تبدیل شد و حتی مائو نیز به
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 بر در جامعه نوین سوسیالیستی ،آموزد می مائو از عمیقاً که درحالیآواکیان . کند می تقویت

 برای بیشتر دامنه و ،فکری وخروش جوش بیشتررواج  ،داشته تأکید تمخالف بیشتر نقشِ ضرورتِ

 نسبت کمونیستی جنبش در جانبه یک هگادیدبه  او. شناسد می رسمیترا به  یهنر خالقیت و ابتکار

 عمیقاًچنین رویکردی . کرد انتقاد، دید می مشکل یک عنوان به تنهارا  ها آن، که روشنفکران به

 سال کهن شکاف بر غلبه و کمونیستی پروژهنمودن خصلت  دگرگون حقیقت، برای جستجوحاوی 

 . است ،یدی و فکری کار بین

همچون  آواکیانآثار  در وجوش پرجنبگذار  دوره یک عنوان به سوسیالیسمنوین از  سنتز چگونه

 به سوسیالیستی راگذ " و "دموکراسی و دیکتاتوری"، "نوین مرحله آغاز ،مرحله پایان"

 انداز چشمیک دولت رادیکال نوین ،  :کمونیسم و سوسیالیسم  درباره  هایی دیدگاه" و "کمونیسم

آن  درباره تفصیل به، و دهد میارائه  ای دوبارهتجسم  "آزادی از  تر کالن رادیکال و متفاوت کامالً

  .کند میصحبت 

 (کششنیروی جاذبه) برابر در مقاومت برای کمونیستی جنبش به نیاز و انقالب استراتژی •

برای به  فعالیت جای به بورژوایی، جامعه سیاسیی  صحنهابزار   از دیگری بخش به شا شدن تبدیل

 .است زمینه این در مهم اثر یک بشریت ییرها و انقالبایجاد   نوشته .انقالبوجود آوردن 

 و واقعی مشکالتدر مورد  کهرا  استراتژی یک(، RCPحزب کمونیست انقالبی آمریکا)

را  کند میمتحده صحبت  ایاالت مانند امپریالیستی کشور یک در انقالبآوردن  وجود به مشکالت
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 بر غلبهمتحده،  ایاالت در بزرگ متوسط طبقه یک وجود شاملتکامل داده است؛ از مشکالتی که 

 ایجاد و ها شکاف کردن پر مردم؛ مختلف های بخش میان در جنسی، و نژادی عمیق، اختالفات

همچنین در  و ؛شود می دارندقرار  جامعهقعر  در که کسانی و روشنفکران بین مثبتمساعی  اشتراک

برای  ای انقالبی بحران هیچ که درزمانی انقالبی وضعیت یکپیدایش  توسعه تسریعِ چالشمورد 

صحبت ، داردن وجود، دهد میرخ  که زمانیو تسخیر شکاف  کردن پر برای مردم سازی آماده

  . کند یم

به  که بر این نکته آواکیان. مهیاکردنبرای تغییر دادن خودشان و جهان را  ها توده •

 نیروی اکیداً ها توده  که  گیری جهتاین  با بایست می کمونیستی انقالبمرحله عمل درآمدن 

 در ش(-)سوسیالیستیانقالب این .کرده است تأکید ،باشند "رها کنندگان بشریت" عنوان بهی آن  محرکه

)مقدم یناول باید ش(-)قشر تحتانی جامعهآخرین"آن  دردر چارچوبی که  موقعیت تغییر یا و گیری انتقام مورد

 در انقالب ایننیست،  "پیدا کند ارتقاءمرتبه  آخرینبه  باید ش(-)طبقه بورژوازی حاکماولین و باشد ش(-باشند

 تقسیم نشود. "آخرین" و "اولین" به جامعه دیگربه طریقی  ،است جهان تمامتغییر و تحول  مورد

 . چیز هیچ ؟گوید مینوین چه  سنتز عناصر این مورد در ژیژک اسالوی

: دارندجواب  همیشه"که:  زند میحزب کمونیست انقالبی امریکا چنین اتهامی   و آواکیان به ژیژک

که حزب  کند میلقا ا خوانندگان به او دیگر عبارت به [4]"جواب دارند. همیشه ،سؤالطرح  نبدو

 نرم وپنجه دستآزاردهنده  و دشوار تناقضاتطرح شناخت قطعی خود، با  جز بهکمونیست انقالبی امریکا 
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 دیگران به تحمیل دنبال به ما که کند می ادعاو  زند می "کننده گمراه" ش(-انگ)مارکما  به او. کند نمی

 . چه باید یا نباید باشد امیالشانها و  خواستههستیم که 

کامل از  بخشیک  .است حقیقت از یانگیز حیرت "تحریفِ"که این  گفت، بایددر این مورد 

 تواند می بشریت اما ،تمساح بزایند توانند نمی پرندگانباب آواکیان تحت عنوان ی  نوشته

 یتناقضچنین آنجا که  ،سوسیالیستی جامعهدر  ویژه به ،تناقض ایناز  دقیقاًپرواز کند  ها افق از فراتر

 در افراد دیگر از برخی آنچهطرح شدن  و سو یک از مردم های تودهاساسی  نیازهای و منافع بینخود را 

 های چالش و سوی از ش(-خلق های تودهاکثریت  نیازهای اساسیافراد در تقابل با  های خواست)بخواهند است ممکن زمان هر

ادامه  کمونیسم سوی به پیشروی که طوری به ،هایش پیچیدگیتمامی  با یتناقضبرای حل چنین  موجود

 جلواین مبارزه را به  آگاهانه طور بهخلق که  های توده بر تکیه با اساساً زمان همان در که درحالی یابد می

 .کند میمیرانند، صحبت 

بررسی  ،بشریت ییرها وکردن  انقالباثر  با همراه باال ی ذکرشده ی( )نوشتهاثرِ کل ،درواقع

 هر در کار این انجام وکردن  انقالببرای  درگیر های پیچیدگی و کلیدی تناقضات از بسیاری شده غنی

، توسط جهان سراسر در کمونیسم نهاییِ هدفِ سوی به کلی مبارزه از بخشی عنوان به خاصی کشور

 . آواکیان است

 در سادگی بهکه  کند می متهمرا  امریکاحزب کمونیست انقالبی  و آواکیان باب همچنین ژیژک

اینکه به  و ،بپردازد مشکالت هب خواهد می ازآن پس و کند میصحبت  قدرت گرفتن دست به مورد
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 ".بود چه خواهد ها تودهآیا معنی آن در ارتباط با "و  پیوندد می وقوع بهی این موارد  همه چگونه

 برای اساسی قانون  ،ام کرده ذکر پیشتر که یآثار بر عالوه. دیگر است توخالی اتهام یک این .پردازد نمی

حزب کمونیست انقالبی  بیانیه و (یپیشنهاد نویس پیش)امریکای شمالی درنوین  یسوسیالیست جمهوری

 . است مرتبط بسیار مسائل این به منباب پاسخ "انقالب برای استراتژی درباره"امریکا 

 فقطبلکه  ،داردننوین وجود  سنتز به اصولی نقد نهو  اساسی گری دخالت تنها نه ژیژک در مباحث 

 و بیایید ژیژک، استاد اما. استسیاسی حزب کمونیست انقالبی امریکا  خط و آواکیان اثرمبتذل تحریف 

مورد مناظره نوین را  سنتز و کمونیسمدر یک جلسه عمومی   دهید اجازه ،داشته باشید دیگریبرخورد 

 . قرار دهیم

 

 زدن جا نوین تفکر عنوان به کمونیسم علیه را وار دیوانهفریبکاری  .3

 از او ".است بوده منفی تنها[ 21قرن] های درس" :که گوید می ما به با پالتیپوس مصاحبه درژیژک 

 صحبت [5]".ددمنشانه مستقیم سلطه" عنوان به استالین دوره در و شوروی جماهیر اتحاد در سوسیالیسم

 به مردمتقلیل "ه برا  مائو ژیژک فلسفه، درباره مائوه از مقال چندکتاب  نسخه بهاش  مقدمه در .کند می

 اشغالجوانان جمع  در خود  اکتبرماه  بحث درژیژک . کند میمتهم  [1]".بارمصرف یکابزار 

 خورده شکست کامالً کمونیسم"ش به ا فکر و ذکر ،نیویورک(شهر  - Zuccotti Park -زوکاتی)در پارک استریت وال

 معطوف شد. [1]".است

 استریت والو جمع جوانان جنبش اشغال  )منظور نظرات ژیژک در این مصاحبهصورت گرفتهورد کاری که در اینجا تشخیص در م

 یا واست  تاریخدر بیان صحیح از  عمدی توجهی بییک  صرفاًاین  که آیا بسیار دشوار است:  ش(-باشد می
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 ژیژکاز طرف   شده اعالممطالب  ،حالت هر در. حاکم موجود قدرترای ب یکمونیست ضد کنی کارچاق

 من ین،چ و یبلشویک انقالب  از حقیقتدرک  برای. ی رسانده استبزرگ آسیبهم  واست   غلط هم

 های سخنرانی و ها پژوهش از برخیو همچنین  آواکیان، توسط شده نوشتهمطالب  خوانندگان به خواهم می

"ثبت صحیح تاریخ" سایت وبکه در  ای مجموعه ازجمله ،خود را
سیاست »پلمیکی که تحت عنوان  و 2

است، رجوع دهم.  شده نوشته «"ییبورژواچارچوب جهان  در شده قفل کمونیسم": بدیو آلنبخش  ییرها

 : از اند عبارتکه  کنم میعنوان را  خاصوار   نکتهپاسخ  چند اما

 بر غلبه زنان،آزادی  در انگیزی شگفتدستاوردهای  چین و شوروی انقالب ؟"منفی فقط"چرا  •

 ایجادو تالش برای  مردم مادی نیازهایو حل  رسیدگی برایقاطع  حرکت ملی، های نابرابری

 3111-3111 از چین در فرهنگی انقالب .داشتند همراه بهنوین،  فرهنگ و )اخالقیات(ها ارزش

 ،پزشکی های مراقبت در مدیریت، صنعتی های شیوه در ،وپرورش آموزش در ای سابقه بی تحوالت

ای وجود نداشته که چنین  در جهان تاکنون جامعه. داشت هنر در و مردمی، های حکومت در

 ای در آن به وقوع پیوسته باشد. ی سیاسی و تحول آگاهانه مبارزه

                                                           
 کاملی نسل. کنند می بمباران است، ممکن جهان بهترین داری سرمایه و خورد شکست سوسیالیسم که پیام این با را مردم دائماً مرتجعین و ها توضیح شورش: امپریالیست 2

 مترقی روشنفکران از بسیاری تاریخ بازنویسی این. است تاریخ تحریف این. است نشنیده است، کابوس سوسیالیسم آنکه جز چیزی اساساً سوسیالیسم مورد در جوانان از

. است انداخته راه به آمریکا های دانشگاه سطح در تاریخ از زدایی تحریف پروژه نام تحت کارزاری آمریکا انقالبی کمونیست حزب. است داده قرار تأثیر تحت نیز را

 با و گذارد می جدل به را کمونیسم آینده و گذشته لوتا ها، سخنرانی این. هست مائوئیستی سیاسی اقتصاد متخصص لوتا، ریموند سخنرانی تور پروژه، این از بخشی

 مورد در بورژوازی شرمانه بی های دروغ با و کرده صحبت "بود خواهد بهتر مراتب به دنیایی کمونیسم، و است داری سرمایه از بهتر خیلی سوسیالیسم" مورد در شجاعت

 مورد در را آمریکا، انقالبی کمونیست حزب صدر آواکیان، باب های نظریه و کند می مقابله( 3111 تا 3141) چین انقالب و( 3151 تا 3131) روسیه در بلشویکی انقالب

 .کند می طرح کمونیسم پروژه
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ه خاطر ب او  "استالینیسم" برچسب و استالینلیه ع ژیژک آمیزِ شکایتو   کننده خسته ،طوالنینوشته  •

)شوروی تهدید و امان بی ی محاصرهاو . است انگیز حیرت ماتریالیستی وتحلیل تجزیه وجود دمع

 و کهن ی جامعه بقایای دیگر و اجتماعی اختالفاتمتداوم  تأثیر یا و ،ش(-توسط امپریالیستها دوران آنسوسیالیستی 

 واقعی سؤاالت به و. کند می، را حس نشوروینوین  دولت شرایط بر طبقاتی مبارزه و طبقات ادامه

 و بود اش نماینده استالین کهمسیری  و ها سیاست: همچون ای نامهبر و یخط مبارزاتکلیدی  و

)در تقابل با خط سیاسی و برنامه نمایندگی رهبری در دیگران که هایی سیاست و خطوط و نمود مبارزه برایشان

 در .دهد نمیپاسخی  جامعه مسیرتعیین  برای این عواقب و، کردند میو برایش مبارزه  ش(-استالین

 . بود دیکتاتور استالیناین است که  شود میآنچه به ما ارائه  عوض

"کالن فاجعه"یک  3158 -3111 چین در جلو به بزرگ جهش کند میبیان  رسماً ژیژک •
. بود 8

 ازنظردر حقیقت  و بودچه  مورد در درواقع جلو به بزرگ جهشمهم نیست که  اصالًبرایش 

 توسعه فرهنگی،-تکنولوژیکی شکاف و روستا و شهر نابرابری بر غلبه کشاورزی، کردن اشتراکی

 بله، و خانواده، و فئودالیسنن  کشیدن چالش به اقتصادی، ریزی برنامه غیرمتمرکزتر سیستم یک

 خواهد می ژیژک. چه دستاوردهایی داشت، چین غذایی موادتاریخی  مشکل حل به کمک

 که قحطی ومیر مرگ بهاو  اشاره) "کالن فاجعه" اصطالح به این کهباور کند دقتی  هیچ بی   خواننده

"بازشده ضبط اسناد و اوراق بایگانی" وسیله به ش بود(مقصر مائو ظاهراً
این  است.گشته  "ثابت"، 3

 در "بازشده ضبط اسناد و اوراق بایگانی پژوهش" نام به ای گسترده طور به آنچه! است گویی یاوه
                                                           

3
   Archives being opened  
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 نگاری تاریخ و مائویافته علیه  و دسترس همگان قرار دارد یک تهمت و افترای سازمان گردش

ظاهر ماجرا را )یابی برون ی شیوهتمامی  اساس بر میر، حتی و شمارش مرگ وسیله به احساسی ی متعصبانه

 . بیش نیستمحض   دروغیک  و است جعلی ش(-دیدن و به عمق علت نرفتن

افترا  و طرد ،"نوآورانه" و "نوین" رادیکال پردازی تئوری تعریفجزئی از  ژیژک، اسالوی برای

 .است کمونیستی انقالب تاریخی های تجربهزدن به 

 

 امپریالیسم ژیژک با آنتی تقابل. 4

این . کند میرا پیشنهاد  امروز جهانی داری سرمایه پرتو در "سیاسی اقتصاد نقد در تجدیدنظر" ژیژک

 : بگذرانیم ازنظراو را  های یافته از برخی دهید اجازه ؟شود میبه کدامین مسیر رهنمون را  او "تجدیدنظر"

 شدن تبدیل حال در صرفاً متحده ایاالت که استاین  بوش جمهوری ریاست ی نتیجه ترین بزرگ" •

".است محلی ابرقدرت یک
 بهحاال که  این. بله ،متأسفانه ؟شنوم میمن چنین چیزی را درست  آیا 1

روان ساخت  جدی مشکالت را به  مریکاا امپریالیسمکه داده شود  "کریدیت" بوش دبلیو جورج

 وواقعی نیست  هژمونیک قدرت یک دیگر مریکاا کهشود  ادعااینکه  اما ،خواهد بود چیز یک

)واقعیت را است واقعیتواجهه با گریختن در م تنها نه ،است یافته کاهش محلی ابرقدرت یکبه  صرفاً

که ی واقعیتدرک کامل و مخالفت با را از  مردم وآدرس اشتباه دادن  درواقعبلکه  ش(-مخدوش کردن

در  بحث بهمشتاق  تنها نه من و. نمودن است سالح ، خلعدهد میانجام  جهان در مریکاا امپریالیسم
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او در تراشی  بهانهمشتاقم در مورد همچنین  بلکه ،مهست مریکاا امپریالیسم از ژیژک ارزیابیمورد 

 آفریقای های تودهبه عینی ماندال  خیانت و امپریالیسم با ماندال نلسون ی همصالحمورد سازش و 

با بنیادگرایی   مخالفت نامتحت  عراق به مریکاا حمله دادن جلوه   ندهزیب همچنین و جنوبی،

  مناظره کنم. 31اسالمی،

 دیگر... امروز جهانی داری سرمایه نظام در" که کند می ادعاپالتیپوس ژیژک  با مصاحبه همان در •

".وجود ندارد سوم جهان کشورهایشهرهای  کالنداغان کردن  و درب
 جهانیکار  شبکه 33

 التین یکاامری و فریقاا آسیا، درکار  کودکان و صادرات پردازش مناطق ،ریزان عرقکارخانجات 

 اسالوی سیاسی اقتصاد ، درباشند می غربیسرمایه  سودآوریدر  مهم و ناپذیر جداییبخش  که

 شرایط در اغلب خام و معدنی مواد .است رفته ازدست آن اهمیت یا و ناپدیدشده نحوی به ژیژک

 را داروها که المللی بین مالکیت حق ،شود می استخراج سوم جهان از وسیعی مناطق در داری برده

 کشاورزیغرب که  محصوالت کشاورزی تجارت ،دارد میان جهان نگه فقیر دسترس از دور

 برای. باشند می نئوکلونیالیسم نشینی عقب آثار ظاهر بهاز دید ژیژک  ها این ،کند میدهقانان را نابود 

 یکی دیگر ،ستم تحت ملل و امپریالیسم بینتحمیل شکاف  و ریسرکوبگ بزرگ، شکاف ژیژک،

 . نیست جهانتناقضات  ترین عمیق از

 بورژوائی انقالب رهبران بهنامه  پیروزیخطابه  او. رها کند تواند نمیرا  بورژوایی دموکراسی ژیژک •

 آزادی که نددبو آگاه خوبی به زیبورژوارادیکال  خواه آزادی مبارزان": کند میتقدیم  چنین را
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".دنورقرار شب اجتماعی های آزادی واقعاًمیسر است که  آنجا تافقط 
 که گوید می رز چارلیبه  او 32

 :که کند می قدردانی واقعیتاز این  ونیست  "داری سرمایه ضد کورکورانه" او

ی امن و آزاد نسبتاً زندگی چنینیک گذشته  سال 11-51اروپای غربی ظرف  در مردم از بسیاری"  

".کنند می زندگی... عنوان به نسبی رفاهو در  داشته
: کند میچنین القا  شماژیژک به  درواقع 33

 تنها ژیژک. است نسبیو پیروز  موفق امپریالیسم ،"خورده شکست کامالً" کمونیسم که درحالی

 اجتماعی رفاه و آزادی که واقعیت این اب را خود ،خویش ی آگاهانهبا کور نمودن  تواند می

و حمایت از  گماردن بکار و انقیاد، و کارانهتجاوز های جنگ استثمار، فوقبورژوازی بر سکوی ما

گر وحشی همچون رژیم سرکوبوابسته محلی  های رژیماز  نومستعمراتی یحکومتنظام  یک

  مبهوت نماید. و مات کلی بهشده است،  بنا سعودی عربستان

 دموکراسی و امپریالیسممورد  در ژیژک مردساالرانه -اجتماعیبا دیدگاه  تقابل به تشویق را مردم من

 نظام و جامعه مادی پایه اب روبنای بین  رابطه از علمی درک هرگونه عدمکه با  هایی دیدگاه ،نمایم می

ما  آیا: دموکراسیهمچون  آواکیان باب های نوشتهکه به  خواهم می ها آنو از  هستند، سازگار جهانی

 توانند نمی پرندگان دیگر، بار یک و، جفرسونی دموکراسی و کمونیسم ؟،توانیم نمیبهتر از آن 

 . ، را مطالعه کننددرنورددرا  ها افق از فراتر تواند می بشریت اما ،تمساح بزایند

 

 بحث صادقانهدعوت به و تیز و فراخوان پس دادن : حساب گیری یجهنت .5
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بر سر  او. کند میرا نفی  کمونیستی انقالب تجربه کل غیرعلمی طور به و اشتباه به ژیژک اسالوی

 با را خود تواند می راحتی به اما، پردازد میبه تقال  "صادقانه بدبینی" و "موجود نیست یآسان حل راه هیچ"

 اسالویچرا  بااینکه ها این همه. است یبزرگ اخالقیِ و سیاسی پذیری تسلیم این. تراز کند هم امپریالیسم

 از و هستنوین  درواقع آنچه تواند نمیو  خواهد مین احتماالً کامل طور به و، کند می اذعان ژیژک

ه شده، را تشخیص آورد ارمغان به آواکیان باب که توسط کمونیسم ازنوینی  سنتز در کننده تعیین اهمیت

 برای مبارزه بردن پیش برای ینوین سنتزچنین  ،زند میبنیادی فریاد  و فوری تغییرات که جهانی در. دهد

 . است هم مناسب و هم حیاتی بشریت رهایی

به  عمومیدر یک مناظره  ها سؤالرای پاسخ به این برا  ژیژک اسالوی من پایان، در و دیگر بار یک

 . کشم میچالش 

 

 : منابع

  مقاله این در آواکیان بابی  ذکر شده آثار

 .درنوردد افق از فراتر تواند می بشریت اما ،انند تمساح بزایندتو نمی پرندگان

 Birds Cannot Give Birth to Crocodiles, But Humanity Can Soar Beyond the Horizon. 

 .(2008 حزب کمونیست انقالبی امریکا، انتشارات: شیکاگو) جفرسونی دموکراسی و کمونیسم

Communism and Jeffersonian Democracy  

 (. 3181 پرس، بنر: شیکاگو) ؟توانیم نمیبهتر از این  ما آیا: دموکراسی

 کمونیسم. به سوسیالیستی گذر و دموکراسی، و دیکتاتوری

http://revcom.us/avakian/birds/birds01-en.html
http://revcom.us/avakian/birds/birds01-en.html
http://revcom.us/Comm_JeffDem/Jeffersonian_Democracy.html
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Dictatorship and Democracy, and the Socialist Transition to Communism. 

 .   2118فوریه  -2111ساختن انقالب و رهایی بشریت. نشریه انقالب، اکتبر 

نوشته  این همچنین .3111 پاییز ،حزب کمونیست انقالبی امریکا انتشارات انقالب،نشریه  ،"جدید مرحله آغاز -مرحلهیک  پایان"

موجود ( 2008 ،حزب کمونیست انقالبی امریکا انتشارات: شیکاگو) ،استراتژیکگیری  جهت و بنیاد کمونیسم: انقالب و :جزوه در

 است.

Making Revolution and Emancipating Humanity 

 (. 2115 ،پرس اینسایت  انتشارات: شیکاگو) فلسفه و علم هنر، و فرهنگ در مشاهدات

 "آزادی بیشتر و متفاوت کامالً انداز چشم یک یک دولت نوین رادیکال،: کمونیسم و سوسیالیسم دربارهمشاهداتی "

 .2111 اردیبهشت و فروردین انقالب،نشریه 

"Views on Socialism and Communism: A Radically New Kind of State, A Radically Different and 

Far Greater Vision of Freedom,"  

 

 :دیگر منابع و آثار

حزب کمونیست انقالبی  انتشارات: شیکاگو) ،امریکا انقالبی کمونیست حزب از یمانیفست جدید، مرحله یک آغاز: کمونیسم

 (. 2009 امریکا،

حزب   انتشارات: شیکاگو) ،(یپیشنهاد نویس پیش) امریکا شمال در دنوین سوسیالیستی جمهوری برای اساسی قانون

 است: خواندن قابلدر لینک زیر به زیان انگلیسی (. 2010کمونیست انقالبی امریکا، 

Communism: The Beginning of a New Stage, A Manifesto from the Revolutionary Communist 

Party, USA, 

 است: خواندن قابلدر لینک زیر به زیان انگلیسی . 2133 مارس 1 ،221شماره  نقالب،نشریه ا "انقالب، برای استراتژی درباره"

On the Strategy for Revolution 

 منتشرشده: " .«جهانی زیبورژوا محدودهدر  شده قفلی کمونیسم بدیو آلن "بخش رهایی سیاست"»نایی دونیا و ک. جی. آ.  لوتا، ریموند

 است: خواندن قابلدر لینک زیر به زیان انگلیسی (. 3) 2111 پاییز تابستان، ،ها مرزبندیمناظره  و کمونیستی تئوری مجلهدر 

Demarcations: A Journal of Communist Theory and Polemic 

http://revcom.us/bob_avakian/new_speech/avakian_democracy_dictatorship_speech.htm
http://revcom.us/avakian/makingrevolution/
http://revcom.us/avakian/makingrevolution/
http://revcom.us/bob_avakian/views/index.htm
http://revcom.us/bob_avakian/views/index.htm
http://revcom.us/Manifesto/Manifesto.html
http://revcom.us/Manifesto/Manifesto.html
http://revcom.us/a/224online/Statement-on-strategy-en.html
http://www.demarcations-journal.org/
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 پانویس ها:

در شماره  منتشرشده ژیژک، اسالوی با مصاحبه: "امروز مارکسیسم و ،(کننده حیات تجدید)زاینده نو چپ استریت وال اشغال، جنبش". 3

 .2132 سال ژانویه تا 2133 دسامبرپالتوس  بررسی و نقدمجله  42

http://platypus1917.org/2011/12/01/occupy-movement-interview-with-slavoj-zizek/ 

محدودش  های جنبه و آن ضعف نقاط ازحتی  جنبش، ایناز  روی دنباله با ژیژک مطالب خود مصر، قیام از بحث در که است ذکر شایان. 2

 . 4. ص ،مراجعه کنید ژیژک مصاحبهبه . فلسطین مسئلهدر مورد  ممکنه ازحد بیش  ،نفی یا غفلت،( تاکنونحداقل )ازجمله ،سازد میاصل 

 . 2ص ، ژیژکمصاحبه . 3

  .2ص ،جا همان. 4

 . 5ص ،جا همان. 5

 .31ص ،(2111 ورسو،انتشارات : لندن و نیویورک)تضاد  درباره: مائو درباره ژیژک اسالوی. 1

 . 2133 اکتبر 1 "2 استریت وال اشغال جنبش درباره ژیژک اسالوی". 1

 . 2ص ، ژیژکمصاحبه . 8

 . 3ص ،جا همان. 1

 چپبا  اینکه برای را چپ امریکا ژیژک عراق، جنگ ضد تظاهراتاز  خود تفسیر در ،4فحهص ،(Platypusبا پالتیپوس) مصاحبه در. 31

 از پس اولین برایدولتی  انتخابات دررویزیونیستی  کامالً حزب این داند. مقصر می کند مینهمکاری  عراق کمونیست حزب ویژه به عراق،

، شرکت شد انجامامریکا  اشغالبه  خدمت در و نظارت تحت که یانتخابات ،ش(-)اولین انتخابات بعد از اشغال عراق توسط امپریالیسم امریکاحمله

 باید عراق مردم که بوداین  استانداردرسمی و  روایتی: »دگوی می ادامه در و کند می اشاره عراق کمونیست حزب مشارکتبه  ژیژک. نمود

 the Green)سبز منطقه به حملهبا  برخوردند. بست بن به و ،را داشتند مشابه مشکلهمان  ها آن اما نماید. آزادامریکا  اشغال بدون را خود

Zone- آماده ندداد انجام برخی آنچه انجامبرای  من ،حمایت کنید باید طرف کدامشما از : ش(-در عراق آمریکاییی تحت کنترل سربازان  منطقه ،

 این کنم نمی فکر من. کنند گیری سمت مقاومت با بایدپس  ،ت نمودندمخالف آمریکا اشغالبا  ها آن که ازآنجایی که کنند می ادعا ،نبودم

 ".شوند پشتیبانیهرگز باید  افراطی گرایان اسالم

 مشروعیت ،اشغالگری و امریکا حمله به مؤثر طور به ،نباید دادهم  را ش(-)از عراقوجب یک حتی اسالمی بنیادگرایی بهژیژک با فکر اینکه 

 و انترناسیونالیسم بر مبنای  گیری جهت یکحزب کمونیست انقالبی امریکا  موضع ،یشوونیست -سوسیالاین تحلیل  برخالف. بخشد می

http://platypus1917.org/2011/12/01/occupy-movement-interview-with-slavoj-zizek/
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نیروی  عنوان بهرا  دو هر( ب اسالمی؛ بنیادگرایی و امپریالیسم: "ها منسوخ دو"( الف :وتحلیل تجزیهاین  .است آواکیان وتحلیل تجزیه

شفاف  طور به( د ،که درحالی ؛ستا دو هر با مخالفت در انقالبی اصیل جنبش یکپیش گذاردن  خواستار( پ .کند میشناسایی  ارتجاعی

 یک منزله به و رساند میرا  آسیبکه بیشترین  مریکاا امپریالیسم همهبر فراز  و است، امپریالیسم این "منسوخ دو" این از که کند میروشن 

 مراجعه کنید. ".دیگر راهآوردن  جلو به" آواکیان، باببه نوشته . ستا جهان در مردم های توده رهاییکالنتر در مقابل  بسیار مانع

"Bringing Forward Another Way 

 سوم جهان و امپریالیستی متروپلکشورهای  بین که شدیدی تضاد تداوممن در مورد  بحثتقابل با چنین دیدگاهی به  در. 4ص ،جا همان. 33

و این چه معنایی  افتد یمچه اتفاقی دارد  بزرگ یها قدرتدر اقتصاد جهان و رقابت میان  ها گسلو  ها ییجابجا"به  ریِسِ از 3 قسمت در

 کنید.مراجعه  ".داشته باشد؟ تواند یم

Shifts and Faultlines in the World Economy and Great Power Rivalry. 

 . 4ص ،جا همان. 32

 . 2133 اکتبر، 21 "ژیژک، اسالوی با رز چارلیمصاحبه ". 33

  

http://revcom.us/avakian/anotherway/
http://revcom.us/a/136/lotta_faultlines_pt1-en.html
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 آمریکا» کتاب ی نویسندهمائوئیست،  سیاسی اقتصاددان لوتا ریموند

 نبرد واپسین: بود پنجمی مائو و» کتاب ویراستار و «سراشیب در

 به انقالبی ی جاده و مائوئیستی اقتصاد» کتاب ی نویسنده ؛«مائو

 های محیط در او ،۵۰۰۲ سال از. باشد می «کمونیسم سوی

 ی پروژه» ی مجموعه از بخشی عنوان به ها رسانه در و دانشگاهی

 اولین مورد در بدخوانی و تحریف با تقابل در «تاریخ از زدایی تحریف

 را متعددی های سخنرانی ۵۰ قرن در سوسیالیستی انقالبات موج

 همایش یک ،ده عنوان سازمان به او ،۵۰۰۲ دسامبر در. داد انجام

 در «چین فرهنگی انقالب ی دوباره کشف» عنوان تحت بزرگ،

 بوده انقالب ی نشریه نویسندگان از یکی لوتا. نمود برگزار نیویورک

 کمونیست حزب صدر آواکیان باب نوین سنتز ی دهنده ترویج همچنین و

 در نیز او اخیر های مصاحبه و مقاالت. باشد می آمریکا انقالبی

 ریسرچ کانادا) در گلوبال هند(،)سیاسی و اقتصادی بازبینی

GlobalResearch.ca)  اند هبازانتشار یافت فرانسه خبرگزاری و. 
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