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 آزادیبخش ارتش را آلبانی قلمرو در نازی نیروهای آخرین ،4211 نوامبر 92 در

 رکشو نخستین آلبانی و شکست دادند خوجه انور کمونیست حزب رهبری به ملی

 اهم در. داد شکست را اشیستف اشغالگران ای از خارجعمده کمک بدون که شد اروپایی

 هب سوسیالیسم به را خود تعهد دولت دو هر. شد دومین کشور یوگسلاوی ،4211 مه

 رد رسیدمی نظر به که شدند نزدیک همبه چنان دو این و کردند اعلام شوروی سبک

 ایغیرمنتظره طوربه یوگسلاوی حال این با. هستند ادغام یآستانه در 4211 سال

 یهمه بود استالین به که وفادار در نتیجه آلبانی و هم زدبه شوروی اتحاد ا بااش ررابطه

ر د یونان هایکمونیست جنوب در بعد، سال یک. کرد قطع اشهمسایه با را خود روابط

 نآ در و خوردند شکست بریتانیا حمایت تحت طلبسلطنت نیروهای از داخلی جنگ

 .تاداف دشمنان یمحاصره در آلبانی. پیوست ناتو به ایتالیا آدریاتیک، دریای سوی

 منزوی المللیبین نظر از را خود که آلبانی نه و بود یوگسلاوی این زمان آن در

 حال عین در و شد، تبدیل جهان کشورهای گراترینبرون از یکی به اولی اما. دیدمی

 رد. کرد یجادا غرب و شرق هایاردوگاه با هاییشد ائتلاف غیرمتعهدها جنبش رهبر که

 اتحاد از 4291 سال در و داد دست از را خود متحدان کمکم خوجهانور  آلبانی مقابل،

 کمونیستی اسماً جهانِ یبقیه که حالی در. شد جدا چین از 4291 یدهه در و شوروی

 مسوسیالیس واقعی پرچمدار آخرین را خود آلبانی شد، باز خود بورژوایی رقبای روی به

 هایرویزیونیست توسط بلکه غربی، هایامپریالیست توسط تنهانه که کرد، معرفی

 .ه استشد محاصره بودند، کرده رها را استالین و لنین یپروژه بزدلانه که شرقی

 شد، متولد آلبانی در 4292 سال در ایپی لی وقتی که است این اینها یهمهمعنی 

 لحاظ ها، این کشور بهگزارش باغل براساس. نبود معمولی کمونیستی کشور یک آلبانی

 فرس حال در یوگسلاوی روشنفکران و کارگران که حالی در. بود نظیربی آزادی فقدان

 نبنزی ارزان، هایاتومبیل از مرکزی اروپای هایتوده که حالی در بودند، جهان سراسر به

 رواسیک سواحل آب گرم هایچشمه و روستایی هایخانه در فراوان تعطیلات و ارزان،

موسیقی راک که  از شوروی بلوک ناسازگار جوانان حتی که حالی در و بردند،می لذت

 بسح آلبانی سیاسی معنای انزوای. ببرند لذت توانستندرسماً تحریم شده بود می

 از را هاآلبانیایی تا داد انجام داشت توان در چه هر دولت. کشور بود داخل در اجتماعی

 رد شده تولید غریب و عجیب کالاهای خرید آن یا با و آشنایی خارج از دنیای بازدید
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 یهاکمونیست که زمانی ادامه داشت، 4221 دسامبر تا حداقلاین وضع  – آن بازدارد

 اشتنگذ کنار در و نیستند ناهمخوان خود زمان با که آن قدر هم کردند ثابت آلبانیایی

 کشف تازه ضرورت و بر کردند، یرویپ خود ایمنطقه همتایان از قدرت بر خود انحصار

خودشان اذعان  برای سازیخصوصی فواید چشیدن و بازار، رادیکال اصلاحات یشده

 .کردند

 رهبری تحت کشورهای بین هایتفاوت به که هاییکمونیست ضد معدود آن برای

 اهدش همچون که بود آلبانی استثنایی موقعیت دقیقاً  داشتند، توجه هاکمونیست

 واهگ آلبانی کمونیسم ناب گویی کرد،می عمل سوسیالیسم عمومی شکست ملموس

 تنگذاش اشتراک به برای ظاهرخوش هایتلاش تمامی یشالوده که است زشت حقیقتی

 یگذشته جهان، هایچپ اکثر برای حال، عین در. تخفیف استثمار بود و مالکیت

 به بطربی همواره آینده به نسبت بخشرهایی هر نگرش نسبت به آلبانی یماندهعقب

 یستیکمون تاریخ در مثبت عناصر شناخت به مایل که کسانی برای حتی. رسدمی نظر

 ادآوریی برای چندانی ارزش رسد آلبانینظر می به هستند، شرقی اروپای تراژیک غالباً

 .ندارد

ح خاطرانی را طر شده، منتشر اخیراً که «آزاد» نام به خود خاطرات در لی ایپی

 تریندهکننسرکوب حتی تربینانهژرف با نگاه کهکند که بهترین گواه است بر آنمی

. شودیتر مبخشالهام و ترکنندهو نیز دیوانه تر،جالب و ترپیچیده نیز تاریخی هایدوره

 یزندگ آن در هم که مردمی اما بود، واقعی هاکمونیست رهبری تحت آلبانی در سرکوب

 پیدا کردند، آزادی احساسی از آن یمحدوده در حتی و کردند بارزهم آن با کردند،

 جهان رویدادهای مشتاقانه که دهدمی نشان را منزوی افرادی رسماً ایپی. بودند واقعی

 خشبالهام برای آنها که کنند،می دنبال یوگسلاوی تلویزیون و ایتالیا رادیوی در را

 ام به را مردمی دشوار همبستگی قدر که انهم او. شودمیای پردامنه سیاسی تأملات

 رغمعلی و – نبودند برخوردار چندانی انتخاباتی یا مصرف آزادی از که دهدمی نشان

 یهمکار برای هاییراه توانستند -و افتادن به زندان  آزادی از سوءاستفاده دایمی خطر

 ضعیتو با را این حاًاو صری اگرچه) شان پیدا کنند.زندگی بهبود منظوربه یکدیگر با

 توانمی اما کند،نمی مقایسه دوره این در هاکمونیست رهبری تحت مرکزی اروپای
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 کیهت مصرف از ناشی تفاوتیبی بر بیشتر حکومت وقتی جوامع آن در که کرد مشاهده

 تری برجای مانده است.(کم همبستگی جمعی، چقدر کار به تشویق تا کندمی

 با گونهچه که دهدمی نشان ایپی داد، رخ آلبانیایی ونیسمکم از پس آنچه مورد در

 رطوبه داد،می سوسیالیسم بوی که چیزی هر که زمانی پارلمانی، دموکراسی شروع

 دودمح واقعبه روزمره سیاسی تخیل یدامنه شد، رانده بیرون رسمی گفتمان از خلاصه

 هم و انگیزهیجان هم کشد،می تصویر به را نوظهور هایآزادی از ایمجموعه او. شد

 تیپساکمونیس شرقی اروپای اگر. بود همراه سلطه از جدیدی اشکال با که غیرمنطقی،

 صلیبی جنگ از جهان، یگوشه هر در بازارها( تحمیل: بخوانید) آزادسازی برای

ند، این کردآلبانی توجه می یگرایان فقط به تجربهاگر چپ گرفت،می الهام نولیبرالی

 رائها هاچپ به را صلیبی جنگ آن علیه درخشان هاییاستدلال توانستنیز می هتجرب

 .دهد

 یدانشگاه یحرفه حال، این با. کرد زندگی چراکه این تجربه آن را کرد توجه ایپی

 ردازپنظریه یک عنوانبه او. کرد دیگر موضوعات یدرباره نوشتن صرف بیشتر را خود

 تفکر انتزاعی هایحوزه در حضور دارد، لندن اقتصاد یمدرسه در اکنون که سیاسی،

 این یدرباره کتابی گرفت تصمیم که زمانی اما. کندمی کار – غربی عمدتاً – اروپایی

 نویسد،کتابش می گفتارپی در او که طورهمان. رخ داد اتفاقی بنویسد، آلبانی در هاایده

 لیلیبرا یهاسنت در آزادی هایایده همپوشانی یدرباره فلسفی کتابی بود قرار» آزاد

. «دندش تبدیل مردم به هاایده کردم... نوشتن به شروع وقتی اما. باشد سوسیالیستی و

 دست از را هاایده مردم، به توجهش کردن معطوف با ایپی مرهون همین توجه است که

 خود - ریدخت موردِ در شود،خوانده می رمان مانند که است خاطراتی نتیجه. دهدنمی

 دوستان، در خانواده، و چرخدمی در اطرافش که فکری دنیای با که - ایپی ترِجوان

 هایدها. آیدمی کنار یابدصدا می گاهبهگاه کارشناسان و سالاراندیوان همچنین و معلمان

 – دهندمی دست از را خود استحکام تحلیلی و خلوص که شوندمی ترجالب زمانی

 قول به بلکه شوند،مواجه می یکدیگر با عقلانی هایاستدلال عنوان به هاتننه که زمانی

 .«جنگندبا یکدیگر می و ورزندعشق می به همدیگر» ایپی

با  که شویممی آشنا ایپی کلاس آموزگاران مطمئن لنینیسم-مارکسیسم با ما

 یدازهان به را که جوانی هایذهن سرنوشت تعیین و همبستگی برابری، مانند هاییایده
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 اب ما. دهندمی قرار تأثیر تحت هستند، چیزهایی چنین به باور یشایسته کافی

 یبقهط تربیت علیه زمانی که شویم،می روبرو ایپی مادربزرگ یمحتاطانه خواهیترقی

 را گراییچپ از شکل یک فقط که جنگ از پس نظم در اما کرد شورش خود بالای

 عاشق هشویم کمی آشنا پدرش شورشی رادیکالیسم با ما. نکرد پیدا جایی پذیرفت،می

شده  دناامی اتفاق افتاده قبلاً که هاییانقلاب از اما ،اندرخ نداده هنوز است که هاییانقلاب

 روح با هک شویممی روبرو مادرش به نحو فزاینده پرهیاهوی بازاری لیبرالیسم با ما. است

. رسدها در ایتالیا مییی که به تمیزکردن توالتجا تا دودمی 4221 سال از پس تاریخ

 ناآش سازیخصوصی روی هلندیکارشناس خوش یجویانهمصلحت گراییتخصص با ما

 مانند را جهان و کندمی مکان نقل این محله به 21 یدهه اوایل در که شویممی

 هایی به همان اندازهدر مقوله خود از قبل ارتدکس هایلنینیست-مارکسیست

 .بیندمی ناپذیرانعطاف

 ،کنندرا ترسیم می یافتگی فکریبلوغ هایی است کهانهای رماز گونه همچنین آزاد

 کهاین از – رسدمی بلوغ به پساکمونیست چپ روشنفکر یک گونهچه که این از داستانی

 ،عشق بورزد بازار آزادی به گویدمی( دیگر بسیاری مانند) او به جامعه اینکه رغمعلی

 نای به حدی تا است، کنندهقانع روایتی این. باشد ناراضی کندمی جرأت گونه اوچه

 از ،شرقی اروپای در ایپی نسل. نیست روشن وجههیچبه آن پایانی ینقطه که دلیل

 الس چند فقط اگر که اخیراً گفت ایمصاحبه در ایپی. است شدهگم نسل جهات، برخی

. شدیم راستیدست احتمالاً - داشت رژیم از شدیدی تنفر که ایاندازه به - بود تربزرگ

 شاید شد،می جدید دوران وارد گذشته از کمی یخاطره با بود، ترجوان سال چند اگر

 ذیرشپ مستعد بیشتر اما داشت، کرده سقوط دشمن ارواح با همبارز تری به بهکم تعهد

 . بود طبیعی امور وضع عنوان به پساکمونیسم

ایمان راسخ  با ساله یازده کمونیستی را خود 4221 دسامبر در روز یک او عوض، در

 هک معترضانی بیندمی وقتی و گیرد،می آغوش در را استالین یمجسمه که داندمی

ست تر به دبودند که به تصور او پیش« دموکراسی»و « آزادی»یی مانند چیزها خواستار

 شورش سنِ به که زمانی. گریزدمی زدهوحشتکنند، قطع می را مجسمه آمده است سر

 یهمان اندازه به معترضان مطالبات پژواک و است جایش سر کاملاً جدید نظام رسد،می

https://podcasts.apple.com/us/podcast/coming-of-age-at-the-end-of-history-w-lea-ypi/id1370561641?i=1000543932888
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 هرمی هایشرکت در تا اندخورده فریب هک هاییآلبانیایی سومدو بانکی هایحساب

 ار جدید نظم که است بیش از حد جوان او. رسدمی نظر به تهی کنند، گذاریسرمایه

. اندبد دیگری دنیای به متعلق را قدیمی نظم آنی که از پیرتر اما بداند، خودش از آنِ

تر دردناک 4221 یدهه گرفت و اشنادیده بتوان که بود تر از آنواقعی 4211 یدهه

 .از آن بود که پذیرفته شود

 مردم انقلاب» ایپی قول به 4221 انقلاب که شد ترسخت واقعیت این با کار این

 بودند، کرده ظلم آنها به که افرادی علیه تنهانه معترضانپیمایی راه. بود «مفاهیم علیه

 خود یشدهویران هایدگیزن آنها. بود شده آنها ظلم پوشش کهبود  هاییایده علیه بلکه

 دلیلدیدند تا بهمی «کمونیسم» و «سوسیالیسم» هایایده تر به دلیلبیش را

 ختاری نشست، ثمر به اعتراض که زمانی و. فردشانمنحصربه یجامعه خاص سازماندهی

 هایسده و هادهه در که را فکری بزرگ نبردهای و بود رسیده خود پایان به عام طوربه

 .به پایان رساند رفتارش بودیم،گ پیش

 کرده فراموش را ما انگار معمول طبق و بال گشوده مینروا جغد»: نویسدمی ایپی

 خود خرد با را گذرا دوران کرد،می تصور هگل گونه کهآن کهاین جای به جغد «.بود

 کلی هب که رسیدمی نظر به کنم،می اضافه بلکه شد، دور آلبانی از تنها نه سازد، روشن

 ناناطمی – بود تخصص مانده باقی مطلق دانش از آنچه. است زمین گریخته یصحنه از

 حالی در شد، خواهد اعمال جا همه در «ساختاری اصلاحات» که این وچرا بهچون بی

 دموکراسی به گذار. دیگر، طرد شدند طریق هر به جهان تغییر به مربوط هایایده که

 بتوان در که بتوان پذیرفت یا رد کرد، ها نبودایده سایر میان در ایده یک آزاد بازار

 ترسریع کامل، وبیشکم باید که بود، محض واقعیتِ. موردش بحث یا از آن دفاع کرد

 مانده،ن باقی سیاستی: »یابد تحقق ممکن، سرعت حداکثر با ترجیحاً اما تر،آهسته یا

 .«بود مشیخط بلکه فقط

 کردم، بازدید - 9111 سال در اسلواکی - شرقی اروپای از نخستین بار وقتی

 عملاً تلقین و کهچنان شوم،می جمعی جنون قلمرو وارد دارم که کردممی احساس

 یمهکل کرده،تحصیل محافل در. بود شده مستدل هایجایگزین بحث افسون و نکوهش

 برای. دبکوب درهم را بینشی هر کند، رد را پیشنهادی هر تا بود کافی «سوسیالیسم»

 ،«گذار» و. بود کافی «اصلاحات» و «غرب» ،«اروپا» کلمات بحثی هر در شدن برنده
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 داد،می شکل را عمومی راهبری و شخصی هایتلاش تمام که وچراییچون بی واقعیت

 که مببین نتوانستم. رسیدنمی نظر به متخصص چند تخیل از بیش من چیزی برای

 سازی،خصوصی - کند توجیه را چیز همه بود رقرا که «گذار» هایسیاست گونهچه

در  درست اجتماعی هایبرنامه قطع و هازیرساخت تخریب جمعی،دسته هایاخراج

 . کند ترنزدیک دموکراسی و رفاه هایآرمان به را کسی - بود نیاز به آن بیشتر که زمانی

 ودحد که خارجی یک که کنممی گمان. نبود غیرعادی خیلی جمعی آن جنون

 توهمات و پیچیده هایعقلانیت از اندازه همان به شده باشد، آلبانی وارد 4211 سال

 دیوانگی. ماندمی مبهوت و مات شد،گر میجلوه رسمی حقیقت عنوانبه که پایهبی

 یاندازه هب که دارد نیاز کسی به آن تشخیص و است، دیوانگی دیگر شخص برای همیشه

 گونهاین. اشدب ساکن عقلانیت نظام بدیل یک در ایاندازه تا کمدست تا باشد بیگانه کافی

 زا سیستم هر یارائه با - را جنون دیگر تولد و جنون یک مرگ روزهای ایپی که است

 دنق برابر در واقعی مؤمنان خلوص .کشدمی تصویر به - متضاد هایعقلانیت منظر

 هایطغیان برابر در بقا ییانهگراعمل هایراهبرد گیرد،شکل می مخالفان رمزآمیز

 نندک تصور ایلحظه برای کنندمی جرأت مردم که گاهآن گیرد،می شکل نومیدکننده

 یروزپ خودکفا هاینظام که رسدمی نظر به گاهی. باشد متفاوت توانستمی چیز همه که

 گهاننا کهاین تا دارد، پاسخی مشکلاتش از یک هر برای آلبانیایی کمونیسم. شوندمی

 از عیارتمام ایعنوان استعارهبه درمانی شوک گاهآن. رودمی بین از هایشاستدلال تمام

 رسد دربه نظر می درمانی آن چیزی که شوک زیرا - شودپدیدار می بعدی یدوره

 دانشمند یک درمانآیا  اما شود، وارد خیابان از است ممکن که است ناظری چشم

 بیماری است؟ همان دیوانگی به درمانی جنون، برای دیوانه

 هایامروز سیاست هم هنوز پساکمونیستی «گذار» مفروض ضرورت که جاییآن از

 بت بهنس آن ادعای سازینسبی و آن روایت کردن ترپیچیده کند،می توجیه را بسیاری

 اام. دارد صریحی ارزش آن، یشدهفراموش یا گرفتهنادیده هایرنج گفتن با حقیقت

 ورکاریکات عنوانبه مدام امروزی هایراست که کمونیستی حاکمیت دوران به بازگشت

 ایپی دارد؟ ارزشی چه کنند، فراموش دهندمی ترجیح هاچپ و کنندمی استفاده آن از

 4211 یدهه آلبانی کهاین انکار خاطر به را غربی دوستان خود، گفتار کتابپی در
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 باشد، هداشت تأثیری آنها اعتقادات بر تواندمی و داشته واقعی سوسیالیسم با ارتباطی

 تاس ممکن یکی این او، کتاب در شده مطرح سؤالات تمام بین از اما. کندمی سرزنش

 اییچیدهپ هایانگیزه به او حساسیت رسدمی نظر به. باشد داشته را پاسخ ترینوضوحکم

 چپ آشکار ومیتمحک به را خود جای جااین در است، متناقض هایایده زیربنای که

 هشخصکه به من. دهدمی شرقی سوسیالیسم میراث گرفتن نادیده دلیل به غربی

 مسیست ندارم که به تمایلی هیچ ام،شده بزرگ غربی متعارف گرایچپ یک عنوانبه

 .بدهیم« سوسیالیسم»عنوان  شد، زاده آن در ایپی که ایظالمانه

نظامی  کهولو آن. باشد گذشته با تعامل عدم برای ایبهانه تواندنمی این حال، این با

. بود آورده، سوسیالیستی وجود به را آن که جنبشی نبود، سوسیالیستی که برقرار شد

 انیکس داشتند، اعتقاد سوسیالیستی هایآرمان به واقعاً که شودمی افرادی شامل این

 مشخصی هایتصمیم و کردند،می ادغام دستگاه فکری آن یا این در را هاآرمان این که

 کهاین بر اصرار برای توانیممی گونهچه. گرفتندمی آنها تحقق چگونگی مورد در

 تشخیص هک حالی در کنیم، پیدا درستی مفاهیم نبود، واقعی سوسیالیسم استالینیسم

 نآ میراث که دهندمی تشکیل را جنبش از مهمی بخش هااستالینیست که دهیممی

 و هاتراژدی امیدها، ها،تناقض کنکاش در با توانیممی آیا داریم؟ بر دوش امروز را

 کنیم؟ پیشروی جدیدی چیز سوی به گذشته جنون مقتضیات

ها ایده یدرباره وی در نوشتن روش که کندمی پیشنهاد ایپی رسدمی نظر به

 سمیکمون. دهد ارائه پیش به راهی تواندمی شودمی زندگی واقعی افراد که توسطچنان

 ازهاج ایپی مادربزرگ بزرگ و پدر. کردمی رفتار انتزاعات عنوانبه مردم با آلبانیایی

 نتزاعیجایگاه ا به سبب آنها. کنند تلاش سوسیالیسم از خود برداشت جهت در نداشتند

 یهمه تقریباً رد ،4221 سال از پس گاه،آن. شدند محکوم هزاد-بورژوا عنوانبه خود

اجازه نداشتند آن را به پرسش کشند یا  که کرد گم واقعیتی در را آنها بزرگ، هایایده

 توانیممی آیا. شدند مردم بدون هایایده جایگزین ایده بدون مردم از آن بحث کنند.

 دهیم؟ یکدیگر قرار کنار ها رابار دیگر آن

 
 


