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»آن هایی که )به قول ما( با رژیم های توتالیرت مبارزه می کنند منی توانند زیر سایه ی شک و پرسش گری عمل کنند. 

آن ها هم محتاجند که به شان مدام اطمینان دهند و حقایِق ساده و رسراست در گوش شان بگویند، حقایقی که 

توده ها را شیرفهم می کند و اشک شان را جاری می سازد.« میالن کوندرا، سبکی تحمل ناپذیر هستی )۱۹۸۴(

سده ی بیستم از کمونیسم حافظه ای جمعی دارد که به آوردگاه بیشرت شبیه است. دو سپاِه ایدئولوژیک در دو 

سوی دره ای از بی اعتامدی و سوءتفاهم به هم خیره شده اند. با این که جنگ رسد ۳۰ سال آزگار است متام شده، 

مبارزه بر رس گذشته ی کمونیستی و تعریف حقایق آن همچنان در رستارس ایاالت متحده ی امریکا و اروپا با قّوت 

متام ادامه دارد.

در سمت چپ این آوردگاه، کسانی قرار دارند که با آرمان های سوسیالیستی، و نیز با دیدگاه نوستالژیِک صدها 

میلیون شهروند روسیه و اروپای رشقی به حکومت های سوسیالیستی گذشته شان، همدلی دارند. در سمت راست، 

مخالفاِن پر و پا قرص توتالیتاریسم ایستاده اند که هم بین شان از اهالی رشق دیده می شود و هم از غرب، و 

ارصار دارند که آزمایش مارکسیسم، از هر نوعش، همیشه و بی برو برگرد به گوالگ ختم می شود. یک طرف دیدی 

خاکسرتی دارد، طرف دیگر دنیا را سیاه و سفید می بیند.
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به ویژه در امریکا، طرفداران کارگران و لیربال سوسیالیست ها، که دوست دارند دولت ها نقش بزرگرتی داشته باشند، 

امید بسته اند که نوزاد نوپای سوسیال دموکراسی را از دست اقتدارطلب ها نجات دهند. کسانی که در عرصه ی 

اقتصاد محافظه کارند، و نیز ملی گرایان، خاطره ی پاکسازی ها و قحطی ها را به دیگران یادآور می شوند تا حتی 

متواضع ترین استدالل ها در دفاع از سیاست های برابری طلبانه را بی اعتبار سازند.

اما محض اطالع کسانی که می خواهند کمونیسِم سده ی بیستم را رش مطلق نشان دهند باید گفت که تحقیقات 

مستمر مردم شناختی و پژوهش های پیامیشی در رشق اروپا در تضاد با این گونه روایت های ساده انگارانه است. 

حتی زمانی که خاطره ی کمونیسم هنوز تازه بود نیز روزنامه نگار کروات، اسالونکا دراکولیچ، ابراز نگرانی کرد که 

»چه بر رس متام مزایایی خواهد آمد که تحت حاکمیت کمونیسم از آن ها برخوردار بودیم؟ تکلیف مراقبت های 

تأمین  آزادی سقط جنین چه خواهد شد؟« وقتی دولت ها رفته رفته چرت  پزشکی و مرخصِی زایامن یک ساله و 

اجتامعی را جمع کردند و سایه ی فقر در منطقه گسرتش یافت، اعرتاض و گِله ی شهرونداِن عادی به گذشته ی 

سوسیالیستِی حکومت های شان کمرت و کمرت شد.

اقتصادی   وضعیت  آیا  که  شد  پرسیده  مردم  از  رشقی،  اروپای  کشور  هشت  در   ۲۰۰۹ سال  نظرسنجِی  یک  در 

شهرونداِن عادی »نسبت به دوران کمونیستی، بهرت شده یا بدتر یا کامبیش هامن است که بود؟« نتایج موجب 

حیرت ناظران شد: ۷۲ درصد مجارها و ۶۲ درصد اوکراینی ها و بلغارها معتقدند که اوضاع اکرث مردم خراب تر از 

سال ۱۹۸۹ است. تعداد کسانی که معتقدند زندگی شان بعد از ظهور بازار آزاد بهرت شده در هیچ کدام از کشورها 

از  ازشان گذشته،  که سّنی  آن هایی  ویژه  به  مردم،  نارضایتی  که  نبود. هم زمان  نظردهندگان  از ۴۷ درصد  بیش 

وعده های تحقق نیافته ی بازار آزاد مبنی بر وفور ثروت و رفاه فزونی می گیرد، نظرسنجی های بعدی و پژوهش های 

کیفی در روسیه و رشق اروپا نتایجی مشابه به دست می دهند.

اما در پاسخ، محافظه کاران و دولت های دست راستی در اروپای رشقی چه کرده اند؟ آن ها برای یادبوِد قربانیان 

کمونیسم مدام موزه و بنا ساخته اند و روزهایی از تقویم را به بزرگداشت قربانیان اختصاص داده اند. در سال 

از طریق  تا،  امضا کردند  را  اروپا و کمونیسم  پراگ درباره ی وجدان  اعالمیه ی  ۲۰۰۸، سیاستمداراِن محافظه کاْر 

آموزش، مردم را بیشرت در جریان جنایت های کمونیسم قرار دهند. در دنباله ی  این تالش ها، در سال ۲۰۱۱، پلتفرم 

حافظه و وجدان اروپا تشکیل شد. این پلتفرم مرکب است از سازمان هایی که سعی دارند دیدگاه خود از سده ی 

بیستم را در کتاب های درسی تاریخ اروپا بازتاب دهند. در این دیدگاه، کمونیسم در کنار نازیسم در یک کفه ی 

ترازو قرار داده می شود، ترازویی که برچسب توتالیتاریسم بر آن خورده است.
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حکومت های دموکراتیک در لهستان و اوکرایْن منادها و شعارها و رسودهای کمونیستی را ممنوع کرده اند؛ دولت 

اوکراین نیز نام شهرها و روستاهایی را که بیش از حد رنگ کمونیستی داشتند به زور و رضب عوض کرده است. 

افراطی ترین منونه از این تالش ها را در همین کشور می بینیم:  اوکراینی ها تاریخی رسمی در مورد گذشته ی  نه 

چندان دور به تصویب رسانده اند، گذشته ای که بسیاری از شهرونداِن معارص عمر خود را در آن سپری کرده اند.

اگر روزنامه نگاری بخواهد در مورد یکی از جنبه های مثبت زندگی بین سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۱ صحبت کند، قانون 

به دولت اجازه می دهد روزنامه یا مجله یا وبالگ او را ببندد و خودش را هم به مجازاتی از ۵ تا ۱۰ سال زندان 

محکوم کند. رسمایه داری مبتنی بر بازار آزاد با خود آزادی مطبوعات را به ارمغان نیاورده است.

در اکترب ۲۰۱۶، بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم هفت بیلبورد در قلب نیویورک َعلَم کرد و با این کار، در عرصه ی 

نوشت:  توییرتش  در  اسمیت،  ماریون  بنیاد،  این  مدیر  گشود.  جدیدی  جبهه ی  کمونیسم،  از  جمعی  خاطره ی 

»بیلبوردهای تبلیغاتی مان، که سابقه ی خوفناک جنایات کمونیست ها را به تصویر می کشند، همین االن در میدان 

»کمونیسم  میلیون کشته«،  »۱۰۰ سال، ۱۰۰  که:  اطالع می دهند  به رهگذران  بیلبوردها  این  رفتند.«  باال  تایمز 

آدمکش است«، »امروزه، از هر ۵ نفر، ۱ نفر زیر قیمومیت رژیم های کمونیستی زندگی می کند«.

حدود یک سال بعد، در مقاله ای تحت عنوان »بزک کردن کمونیسم« در نیویورک تایمز، ِبرِت استیونز »انتلیگنسیای 

مرتقی« را به باد حمله گرفت که چرا ارصار دارد میان نازیسم و کمونیسم متایز قایل شود و خاطره ی سیاهکاری های 

شوروی را بر رس سناتور برنی سندرز و رهرب حزب کارگر، جرمی کوربن، کوبید.

بود. در  قربانیان کمونیسم خواهد  نوامرب روز ملی  اعالم کرد ۷  بود که  ترامپ  نفر بعدی رییس جمهور دونالد 

بیانیه ی رسمی کاخ سفید چنین توضیح داده شده بود:

»طی یک قرن اخیر، رژیم های کمونیستِی توتالیرت بیش از یکصدمیلیون انسان را به کام مرگ فرستاده اند  و تعداد 

بی شامری را به یوغ بهره کشی و خشونت و ویرانی های ناگفته کشیده اند. این جنبش ها، در کسوِت قالبی رهایی 

انسان، به شیوه ای سیستامتیک، انسان ها را از حقوق خدادادی خود محروم کردند، حقوقی همچون آزادی دین و 

آزادی اجتامع و تعداد بی شامری از حقوق مقدس دیگر.«

در وجود خوف و وحشت ]در دوران کمونیسم[ تردیدی نیست. اما چه رضورتی هست که ارصار داشته باشیم 

این ها واکنش هایی دیرهنگام  آیا  ناگفته« است؟  از »ویرانی های  آکنده  تاریخی  بیستم،  تاریخ کمونیسِم سده ی 

است به بحران مالی جهان یا به موفقیت های انتخاباتی سندرز و کوربن؟ یا اصالً قضیه چیز دیگری است؟

البته محافظه کاران شاید بگویند که فقط دارند به مردم یادآوری می کنند که اگر روزی به وادی کمونیسم گرایش 
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پیدا کردند، این طریق دچار چه لغزشگاه های راستینی است.

می گویند که باید از کمونیسم در هر شکلش بیزاری جست چون بیم تکرار اشتباهات بلوک رشق وجود دارد. بیایید 

بگذریم از اینکه چقدر بازگشت غرب به کمونیسم در قرن بیست ویکم نامحتمل است و نیز افسوس دائم مردم 

اروپای رشقی برای سوسیالیسم دولتی را نادیده بگیریم. اما بد نیست نگاهی دقیق تر به ادعاهای ضّدکمونیستی 

بیندازیم.

مشاهده گراِن هوشمند باید به هرگونه روایت تاریخی ای که دنیا را سیاه و سفید جلوه می دهد به دیده ی شک 

و تردید نگاه کنند. دانیل کامنن، روان شناس برنده ی جایزه ی نوبل، در اندیشیدن، رسیع و کند )۲۰۱۱( درباره ی 

آفت های شناختِی قابل پیش بینی هشدار می دهد و می گوید که این آفت ها مانع اندیشیدن معقوالنه می شوند. 

یکی از این آفت ها »اثر > = خطای< هاله ای«۱ است:

اغراق  انسجاِم داوری ها  ثبات و  اثر هاله ای روایت های توضیحی را ساده و منسجم نگاه می دارد. چگونه؟ در 

می کند: خوب ها همیشه کارشان درست است و بدها متام شان بد هستند. عدم انسجام و ناسازگاری ها به آرامِش 

فکر و وضوِح احساسات مان لطمه می زنند.

چون تفاوت های کوچک در روایت های مربوط به کمونیسِم قرن بیستم باعث »لطمه به آرامش فکر و وضوح 

احساسات مان می شود«، ضّدکمونیست ها به هرگونه یافته های آرشیوی یا مصاحبه یا نتایج پیامیشی که احیاناً یاد 

دستاوردهای بلوک رشق در عرصه های علم و فرهنگ و آموزش و پرورش و مراقبت های پزشکی و حقوق زنان 

را زنده کند، حمله ور می شوند یا آن ها را نایده می گیرند و یا بی اعتبارشان می سازند. کمونیست ها آدم های بدی 

بودند و هر کاری هم کردند المحاله بایستی بد بوده باشد؛ ما واژه ی »هاله« را برعکس می کنیم و این کار را 

»اثر چنگک«۲ می نامیم. آن هایی که روایت شان دقیق تر از روایت کسانی است که همیشه از وحشت بی انتهای 

رژیم های توتالیرت دم زده اند برچسب »توجیه کننده« یا »ابلهان نوکرصفت« می خورند و بی اعتبار قلمداد می شوند.

هر کدام از روشنفکراِن معارص که با تصور »آدم بدها همه بد هستند«  مخالفت کند خشم ضّدکمونیست ها را 

برمی انگیزد و فوراً انگ می خورد که پس تو هم از زمره ی کسانی هستی که می خواهند »حقوق خدادادی مان«  را 

1- Halo effect

Pitchfork effect  -۲ یکی از نام های halo effect است و کسانی آن را به کار می برند که می خواهند به جنبه ی منفی این اثر 

اشاره کنند. اگر اثر هاله ای باعث می شود که فقط جنبه ی مثبت افراد و چیزها را ببینیم، اثر چنگک باعث می شود که فقط جنب ی 

منفی را ببینیم و هیچ وجه مثبتی در افراد و اشیا نبینیم حتی اگر این وجوه مثبت بر وجوه منفی بچربد.- مرتجم
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از ما بربایند.

در سال ۱۹۸۴، کلیفورد گیرتس، انسان شناس، نوشت که می توان »ضّد کمونیست ستیزان« بود اما لزوماً طرفدار 

کمونیسم نبود: »آن دسته از ما که قاطعانه با وسواس خطر رسخ  مخالفت می کردیم )همه ی ما دیدیم که چگونه 

وسواسی بود( برچسب خوردیم که، به حکم قاعده ی “دشمِن دشمِن من دوست من است”، در دْل محبت اتحاد 

جامهیر شوروی را داریم؛ این برچسب را کسانی زدند که خطر رسخ را اصلی ترین حقیقِت حیاِت سیاسِی دوران 

می پنداشتند.«

 

به دیگرگونه سخن، می توان بی آن که از ژوزف استالین دفاع کرد در برابر زورگویانی چون جوزف مک کارتی ایستاد. 

تاریخِی کمونیسِم قرن  اینکه ما مدعای کسانی را به دقت تجزیه و تحلیل می کنیم که می خواهند روایت های 

بیستم را در کنرتل خود بگیرند به این معنی نیست که داریم از سیاهکاری ها و یا تباه شدن عمر میلیون ها زن و 

مردی که به سبب باورهای سیاسی شان رنج بردند، دفاع می کنیم یا در مقام توجیه این اعامل برمی آییم.

هدف  آن ها رصفاً یادبود نیست، بلکه »دنیایی فارغ از امید کاذب کمونیسم« است

بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم و سایر محافظه کاران )ما نام شان را »کمونیسم ستیزان« می گذاریم( در رّد کمونیسم 

دو دلیل جداگانه اقامه می کنند:

)۱( مدعایی تاریخی درباره ی افرادی که تحت حکومت های کمونیستی جان دادند که منجر می شود به )۲( این 

نتیجه که کمونیسم، در مقام ایدئولوژی سیاسی، باید رد شود.

وقتی مدیر بنیاد درباره ی بیلبوردها توییت کرد، کاربران مخالف در توییرت بالفاصله پرسیدند: »پس حاال که اینطور 

است آیا سابقه ی  فاجعه بار برده داری و کشتارها و سایر جنایات رسمایه داری را هم برمال خواهی کرد؟« شهروندان 

اروپای رشقی نیز که به بالی کاهش شدید رشد اقتصادی پس از ۱۹۸۹ دچار شدند شاید همین پرسش را داشته 

باشند.

پژوهش های قوم نگاری درباره ی دوام نوستالژی رسخ نشان می دهد که این نوستالژی بیشرت ریشه در رسخوردگی 

از بازار آزاد دارد تا آرزومندی برای جوانی از دست رفته. نزد بسیاری از افراد، امروزه کمونیسم چهره ی زیباتری 

دارد چون رسمایه داری کریه تر شده است. اما هر کسی از قربانیان احتاملی رسمایه داری یاد کند به »پس چه ایسم«  
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۳متهمش می کنند و نادیده اش می گیرند. واژه ی »پس چه ایسم« در فحوا بدین معنی است که فقط سیاه کاری های 

کمونیست ها سزاوار توجه است.

برای فهم وضعیت، بهرت است برهان فعاالن ضدّ کمونیست را با دقت بیشرتی بکاویم. آن ها از فرضیه ای تاریخی 

ایدئولوژی کمونیستی داشتند ۱۰۰ میلیون نفر را کشتند. سپس نتیجه می گیرند:  رشوع می کنند: رژیم هایی که 

کمونیسم را باید رد کرد. برهان آن ها ابرت است چون فرض تاریخی شان محل تردید است و نتیجه گیری سیاسی شان 

از آن نیز بدتر.

منبعی که این رقم ۱۰۰ میلیون را به دست داد کتاب Le Livre noir du communisme )۱۹۹۷( است که تحت 

عنوان The Black Book of Communism )۱۹۹۹( )کتاب سیاه کمونیسم( به انگلیسی ترجمه شد.۴ در مقدمه، 

ویراستار کتاب، استفان کورتوا، با »حسابی رسانگشتی مبتنی بر برآوردهای غیررسمی« به رقمی نزدیک به ۱۰۰ 

میلیون می رسد، عددی که بسیار بزرگرت از ۲۵ میلیون نفری است که به نظر وی قربانی نازیسم شده اند )که البته 

این رقم دست بر قضا شامل کشتگان جنگ جهانی دوم منی شود(. کورتوا کمونیسم را همسنگ نازیسم می شمرد 

و می گوید که »مترکز یک جانبه بر نسل کشی یهودیان« مانع از حسابرسی به جنایات کمونیست ها شده است.

اینکه بر اساس آماِر مشکوِک تعداِد کشته ها، کمونیست ها را بدتر از نازی ها بدانیم باید زنگ خطر را برای مان 

به صدا در آورد

کتاب سیاه از هامن چاپ نخستش در فرانسه مناقشه برانگیز شد. به محض اینکه کتاب روی قفسه ی کتابفروشی ها 

آمد، دو مورخ برجسته ای که در نوشنت آن نقش داشتند، ژان لویی مارگولن و نیکوال ِورت، در روزنامه ی لوموند به 

کورتوا حمله کردند. مارگولن و ورت از کتاب برائت جستند با این اعتقاد که دملشغولی کورتوا برای رسیدن به رقم 

۱۰۰ میلیون موجب دوری کتاب از دقت عاملانه شده است.

اما جر و بحث بر رس عدد و رقم  دور از نزاکت است. مهم این است که رژیم های کمونیستی آدم های خیلی خیلی 

زیادی را کشتند. می توان فرض تاریخِی کمونیسم ستیزان را به شیوه ای دیگر جمله بندی کرد: حکومت های تحت 

ایدئولوژی کمونیسم مرتکب فجایع بسیار شدند.

3- whataboutism

و  سیاسی  مطالعات  دفرت  توسط  عراقی  فریدی  عبدالحمید  ترجمه ی  با  خامتی  محمد  ریاست جمهوری  دوران  در  کتاب  ۴-این 

بین املللی وزارت امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران به فارسی منترش شد. - مرتجم
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تاریخی  نتیجه گیری سیاسی منی تواند حاصِل منطقِی فرض  این  به مسئله ی دوم و جدی تر می پردازیم:  اما حاال 

باشد. یک حلقه ی ضمنی در اینجا غایب است. برای اینکه مثال بارزتری به دست داده باشیم،  فرض کنیم کسی 

بگوید: »ورزشکاران روس از مواد نیروزا استفاده می کنند؛ بنا بر این، نباید ورزشکاران روس را به املپیک راه داد.« 

آن فرض موجب این نتیجه گیری منی شود چون میان استفاده از مواد نیروزا و اینکه چه کسی را باید و چه کسی 

را نباید به املپیک راه داد هیچ ارتباطی وجود ندارد. در اینجا به حلقه ای واسط نیاز است. شاید چیزی شبیه این: 

»هر ورزشکاری که از مواد نیروزا استفاده می کند نباید به املپیک راه داده شود.« حال که می توان گفت فرض ما 

دست کم مقدمه ی نتیجه گیری می شود،  از نظر فلسفی، برهان مان معترب است، هر چند که همچنان می توان یکی 

از فرض ها را رد کرد.

کمونیسم ستیزان نیز در برهان خود هیچ ارتباط مشهودی میان کشورهایی که دست به اعامل فاجعه بار می زنند و 

ایدئولوژی شان نشان نداده اند تا بتوان این ایدئولوژی را رد کرد. معنایش آن نیست که این برهان بالکل بی ارزش 

است، اما بدین معنی است که در این میان حلقه ای ضمنی وجود ندارد. این حلقه چیست؟ شاید بتوان جای خالی 

را این گونه پر کرد:

حقیقت تاریخی: کشورهایی که اساس شان بر ایدئولوژی کمونیستی بود مرتکب فجایع بسیار شدند.

فرض کلی: هر گاه هر کشوری که اساسش بر یک ایدئولوژی خاص است مرتکب کارهای فاجعه بار شود، باید آن 

ایدئولوژی را رد کرد.

نتیجه گیری سیاسی: کمونیسم را باید رد کرد.

حال نتیجه گیری مان ادامه ی منطقی فرض مان است و فرض های مان معقول به نظر می رسند.

اما مشکلی که گریبان کمونیسم ستیزان را می گیرد این است که فرض کلی شان را می توان برگرفت و از آن برهانی به 

هامن اندازه مستحکم در رد رسمایه داری بر پا کرد. و این برهانی خواهد بود که آن هایی که، به اصطالح، بازنده ی 

گذار به رسمایه داری در اروپای رشقی هستند در تأییدش درنگ نخواهند کرد. ایاالت متحده ی امریکا کشوری است 

که اساسش بر ایدئولوژی رسمایه دارانه ی بازار آزاد قرار دارد و مرتکب فجایع بسیار شده است: میلیون ها افریقایی 

را به بردگی کشید، بومیان امریکا را به شیوه ای شبیه به نسل کشی کشتار کرد، دست به اقدامات خشن نظامی 

زد تا از دیکتاتورهای طرفدار غرب پشتیبانی کند و قس علی هذا. امپراتوری بریتانیا نیز دستش کم به خون آلوده 

نیست: فقط کافی است به اردوگاه های زندانیان حین جنگ با بوئرها و قحطی بنگال اشاره کنیم.

این رصفاً »پس چه ایسم« نیست، چون هامن فرِض واسطه ی الزم، که برای اقامه ی  برهان ضّدکمونیستی به کار رفت، 
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حال ضّدرسمایه داری عمل می کند:

حقیقت تاریخی: ایاالت متحده ی امریکا و بریتانیا اساس شان بر ایدئولوژی رسمایه داری بود و مرتکب فجایع بسیار 

شدند.

فرض کلی: هر گاه هر کشوری که اساسش بر یک ایدئولوژی خاص است مرتکب اعامل فاجعه بار شود، باید آن 

ایدئولوژی را رد کرد.

نتیجه گیری سیاسی: رسمایه داری را باید رد کرد.

نکته ی آشکار: برهان ضدّ کمونیسم نه بهرت )و نه بدتر( از برهان ضّدرسمایه داری است. البته کمونیسم ستیزان قبول 

نخواهند کرد که رسمایه داری را باید رد کرد. اما از بخت بدشان، نکته ی تاریخی ای که گفتیم حقیقت دارد: ایاالت 

متحده ی  امریکا و بریتانیا و سایر کشورهای غربی بر ایدئولوژی رسمایه داری مبتنی هستند و مرتکب فجایع بسیار 

شده اند. یگانه راه برای انکار این برهان این است که فرض کلی آن را منکر شویم. اما این دقیقاً فرضی است که 

در برهان خودشان به کار رفته است. بنا بر این، برهان ضّدکمونیسم نیز از هم فرو می پاشد.

شاید برای پیشگیری از این مشکل دست به دامان یک فرض کلی متفاوت شوند:

فرض کلی: اگر کشوری اساسش بر یک ایدئولوژی خاص باشد و مرتکب اعامل فاجعه بار شود و آن فجایْع نتیجه ی  

طبیعی آن ایدئولوژی باشند آن گاه باید آن ایدئولوژی را رد کرد.

اما اگر با این تصور پیش برویم، باید نکته ی تاریخی خود را نیز اصالح کنند، وگرنه برهان شان دیگر معترب نخواهد 

بود. پس چنین چیزی خواهیم داشت:

نکته ی تاریخی: کشورهایی که اساس شان بر ایدئولوژی کمونیستی است مرتکب فجایع بسیار شدند و این فجایع 

نتیجه ی طبیعی کمونیسم است.

فرض کلی: اگر کشوری اساسش بر یک ایدئولوژی خاص باشد و مرتکب فجایع شود و آن فجایع نتیجه ی طبیعی 

آن ایدئولوژی باشند آن گاه باید آن ایدئولوژی را رد کرد.

نتیجه گیری سیاسی: کمونیسم را باید رد کرد.

اما حاال نیز برهانی مشابه ضّدرسمایه داری به وجود می آید:

نکته ی تاریخی: امریکا و بریتانیا اساس شان بر ایدئولوژی رسمایه داری است و مرتکب فجایع بسیار شدند و این 

فجایع نتیجه ی طبیعی رسمایه داری است.

فرض کلی: اگر کشوری اساسش بر یک ایدئولوژی خاص باشد و مرتکب فجایع شود و آن فجایع نتیجه ی  طبیعی 
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آن ایدئولوژی باشند آن گاه باید آن ایدئولوژی را رد کرد.

نتیجه گیری: رسمایه داری را باید رد کرد.

هر دو برهان معتربند و فرض کلی مشرتک شان نیز معقول است. شاید مدافعان رسمایه داری اعرتاض کنند که نکته ی  

تاریخی حقیقت ندارد: مبادا کسی گامن برد که اعتقاد به بازار آزاد طبعاً به تأیید اردوگاه های جنگی و یا بردگی 

می انجامد؛ این ها چیزی نبوده جز به انحراف کشیدن آرمان های متام اشکال معقول رسمایه داری.

آن دسته از اعضای پارملان اوکراین که در کنار نازی ها با ارتش رسخ جنگیدند حال قهرمان ملی محسوب می شوند

سلّمنا! محض خاطر پیرشفت بحث می پذیریم که بردگی و باقی قضایا از اصول آدام اسمیت و دیوید ریکاردو 

کارل  مثالً،  است.  پرسش برانگیز  اندازه  به هامن  برهان ضّدکمونیستی  در  تاریخی  نکته ی  اما  منبعث منی شوند. 

مارکس و فردریش انگلس در کجا نوشته اند که یک رهرب باید به عمد توده ها را به قحطی بکشاند یا دست به 

پاکسازی بزند؟

در جبهه ی مقابِل رسمایه داری و نیز کمونیسم، بسیاری از فجیع ترین جنایات نازیسم نتیجه ی طبیعی ایدئولوژی 

نژادپرستانه ی نازی ها بود. طبق آموزه های نازی،  ژرمن های آریایی برتر از متام نژادهای دیگر، به ویژه یهودیان، 

مستقیم  اجرای  نیز  هولوکاست  و  بود  لبنرساوم۵  از  نازی ها  آرمانی  تصور  ماحصل  دوم  جهانی  جنگ  هستند. 

آموزه های نژادی آنان. فرض کلی اصالح شده باعث می گردد که از جنایات نازیسم به این نتیجه ی بی  چون و چرا 

برسیم که باید نازیسم را رد کرد.

خوانده اند(:  منطق  که  کسانی  برای  بدیهی  )دست کم  دهیم  نشان  را  بدیهی  نکته ای  کرده ایم  تالش  کنون  تا 

که  کنیم  فکر  خود  پیش  باید  این،  بر  بنا  منی انجامد.  موفق  برهانی  به  کمونیسم ستیزان  سخن پراکنی های 

کمونیسم ستیزان اصالً منی خواهند برهانی اقامه کنند؛ چه بسا قصدشان این نیست که دلیل به دست دهند. شاید 

رصفاً دارند به هیجانات و احساسات متشبث می شوند بدین امید که »اثر چنگک« کاری کند که آسان تر بتوانند 

کمونیسم را در متام روزگاران بد جلوه دهند. اما چرا؟ و چرا حاال؟

در اینجا، مخصوصاً مهم است که به درس های اروپای رشقی توجه کنیم. در اروپای رشقی، برگزاری مراسم یادبود 

در فضای عمومی برای قربانیان کمونیسم هم زهر انتقادهای روزافزون از رسمایه داری را می گیرد و هم تاریخچه ی 

ملی گرایِی دست راستی در این کشورها را تطهیر می کند. طبق قانون، آن دسته از اعضای پارملان اوکراین که در 

۵-  فضای تنفس - مرتجم
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کنار نازی ها در جنگ جهانی دوم با ارتش رسخ جنگیدند حاال قهرمان نهضت استقالل اوکراین به حساب می آیند. 

آیا جان گرفنت احساسات ضّدکمونیستی نفعی هم برای ملی گرایی دست راستی در امریکا و اروپای غربی خواهد 

داشت؟

از حادثه ی خشونت بار شارلوتس ویل در اوت ۲۰۱۷، ترامپ »هر دو طرف« را مقرص دانست، برای  وقتی پس 

بسیاری از امریکایی ها ثقیل بود که مردمان عادی، آن هایی که به برتری سفیدپوستان معرتض بودند، از لحاظ 

ملی گرایان  نیست.  تصادفی  اصالً  بگوید  ترامپ چنین چیزی  اینکه  اما  نئونازی ها معرفی شوند.  اخالقی همرتاز 

به  است  ممکن  آینه  هر  که  دارند  بی خربی  خدا  از  لولوخرخره ی  کردن  َعلَم  برای  خوبی  انگیزه های  راست گرا 

طرفه العینی آزادی مان را از ما بگیرد. همین گونه سخن پراکنی را می توان در آملان دید. دولت آملان اخیراً رشوع 

کرده به اینکه اوباشان دست راستی افراطی و نئونازی  را با جنبش آنتی فا،۶ که روز به روز نیرومندتر می شود، یکی 

بداند. وبسایت هایی را که دست اندرکار سازماندهِی تظاهرات گسرتده ی گروه ۲۰ در اوت ۲۰۱۷ بودند بسته و به 

ساکت کردن کسانی همت گامشته که آن ها را »افراطیان چپ رشور در آملان« می خوانَد.

اشرتاکی  ایده های  که  کنند  قانع  را  جوان  رأی دهندگان  تا  می زنند  کاری  هر  به  دست  موجود  وضع  مدافعان 

اهریمنی هستند

رهربان سیاسی محافظه کار و ملی گرایان در ایاالت متحده ی امریکا و رستارس اروپا مدتی است که مردم را از دیو 

دو رس بنیادگرایی اسالمی و مهاجرت غیرقانونی می ترسانند. اما همه معتقد نیستند که مهاجرت خطر وحشتناکی 

به حکومت های  است  غربی ممکن  که کشورهای  نیز گامن منی کنند  محافظه کاران دست راستی  بیشرتِ  و  است 

برنامه ی  اگر  است.  قدیمی(  )و  جدید  خصم  بهرتین  کمونیسم  اما  شوند.  تبدیل  فقیه  حاکمیت  تحت  اسالمِی 

سیاسی تان این است که پشت رسمایه داری مبتنی بر بازار آزاد دربیایید و از ثروت خرپول ها محافظت کنید و هر 

آن چه از پیکره ی نحیف تأمین اجتامعی باقی مانده را از هم بگسلید، پس بد نیست که جار بزنید »آن هایی که به 

دنبال سیاست های برابری خواهانه هستند مارکسیست های چشم سفیدی هستند که هّم و غمّ شان نابودی فرهنگ 

و متدن غرب است.«

برای احیای شبح کمونیسم چه زمانی از حاال بهرت؟ حال که نسل جوان در دنیا روز به روز از نابرابری های خشن 

رسمایه داری بیشرت رسخورده می شود، مدافعان وضع موجود دست به هر کاری می زنند تا رأی دهندگان جوان را 

۶-  شبکه ی فعاالن ضدفاشیست - مرتجم
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یادبود  بنای  بازنویسی می کنند،  را  تاریخی  کتاب های درسی  اهریمنی هستند.  اشرتاکی  ایده های  که  کنند  قانع 

می سازند، برای قربانیان کمونیسم سالروز می گذارند؛ همه ی این  کارها برای این است که مطمنئ شوند هر ندایی 

برای آزادی اجتامعی یا توزیع عادالنه]ی ثروت[ همیشه مساوی خواهد بود با اردوگاه های کار اجباری و قحطی.

شهروندان مسئول و خردمند باید به متام روایت های تاریخی ساده انگارانه، که برای اهریمن سازی از متام چپ ها 

به اثر چنگک متوسل می شوند، دیدی انتقادی داشته باشند. همه ی ما باید نظر گیرتس درباره ی ضّدیت با آراء 

کمونیسم ستیزان را بپذیریم بدین امید که برخورد سنجشگرانه با درس های سده ی بیستم چه بسا به ما کمک کند 

از بین، یا چه بسا از باالی، جنایات کمونیسم و رسمایه داری راهی پیدا کنیم.

خامری  کتاب  مؤلف  و  است  پنسیلوانیا  دانشگاه  در  رشقی  اروپای  و  روسیه  مطالعات  استاد  گادسی  آر.  کِی. 

رسخ:میراث کمونیسم قرن بیستم

اسکات سیون استاد فلسفه در کالج بادوین است مؤلف کتاب رشحی بر اختیار و عمل: روایتی غیرعلّی و همساز
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