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  پيشگفتار
 
مارکسيس:::م، ص:::رفًا ب:::دين عل:::ت ک:::ه ج:::امع ت:::رين تحلي:::ل از نظ:::ام س:::رمايه داری و    

مؤثرترين شيوه ی نبرد و در ه:م کوبي:دن ق:درت آن:را ارائ:ه م:ی ده:د، در ط:ی دو ق:رن                       

اخي::ر توانس::ته اس::ت ب::ا چيرگ::ی ب::ر انديش::ه ی ميليونه::ا ک::ارگر و روش::نفکر، ش::کل و     

پ:يش از هرچي:ز، برنام:ه ی    . ستقيم، قالب بريزد  شمايل تاريخ را، مستقيمًا يا من غير م       

تص:ور جامع:ه ای   . مارکسيسم تغيير شکلی اساسی در روابط اجتماعی را نويد می دهد      

ع::اری از س::يادت انس::ان ب::ر انس::ان، جامع::ه ای ک::ه در آن شخص::يت انس::ان دس::تخوش   

تکاملی همه جانبه می گردد، جالب ترين خصيص:ه ی جن:بش سوسياليس:تی ب:رای تم:ام       

ی بوده است که از نابرابريه:ا، خص:ومت ه:ا، و از خ:ود بيگ:انگی ه:ای جامع:ه ی                   کسان

  .بورژوائی متنفر و گريزان شده اند

بي::نش مارکسيس::تی در م::ورد چش::م ان::داز رش::د قابليته::ای انس::انها و تغيي::ر و تح::ول    

 که از طريق عمل انقالب:ی علي:ه س:رمايه داری و        - اعم از مرد و زن     -خصلت های آنان  

 ی سوسياليستی تحقق می پذيرد، بينشی است که هم در زمينه ی نظری ساختن جامعه

. و هم در قلمرو جدال مس:تقيم طبق:اتی، س:ربلند از بوت:ه ی آزم:ايش بي:رون آم:ده اس:ت           

، و جمي:ع ه:واداران     )٢(، بس:ياری از پي:روان فروي:د       )١(بسياری از اگزيستانسياليست ها   

ق:دم مخ:الفين عقاي:د مارکسيس:تی      در ص:ف م   - اين پاس:داران س:رمايه داری ن:و        ،)٣(کينز

        دويچ::ر در ط::ی س::خنرانی خ::ود، اي::رادات اص::لی اي::ن مخ::الفين را پ::يش       . ايس::تاده ان::د 

  .می کشد و به آنها پاسخ می دهد

لکن، قويترين عوامل بازدارنده در پذيرفتن عقايد و چشم انداز سوسياليس:م علم:ی،              

فه، روانشناسی يا اقتصاد ناشی عواملی نيست که از انتقادات مکتب های رقيب در فلس

در اکثر موارد، استدالل های عرضه شده بوسيله ی اين مکتب ها، فق:ط ب:ه       . شده باشد 

جل:::ب و تح:::ت ت:::أثير ق:::رار دادن محاف:::ل مح:::دودی از روش:::نفکران انجامي:::ده اس:::ت؛       

  . تأثيرپذيری توده های وسيع، ناشی از عوامل ديگری است
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ان از س:رمايه داری انحص:اری، بخ:اطر    کارگران غرب، ب:رغم درج:ه ی نارض:ائی ش:       

 ي:ا  -آنچه در کشورهای کمونيستی در رابطه ب:ا ش:رايط زن:دگی، ک:ار و آزادی م:ی بينن:د           

.  تمايلی به اتخاذ راهی که مارکسيسم نشان م:ی ده:د ندارن:د         -فکر می کنند که می بينند     

 لک:ن، اطالع:ات تحري:ف   . اين اجتناب تا ح:دودی ناش:ی از وق:وف آن:ان ب:ر حق:ايق اس:ت        

شده و آموزش غلطی نيز که از دو منب:ع بس:يار متف:اوت کس:ب م:ی ش:ود، در پ:رورش               

  .اين احساس اجتناب بی دخالت نبوده است

   از يکس::و، دس::تگاههای تبليغ::اتی ارباب::ان ق::درت، عقاي::د مارکسيس::م را بب::اد تحري::ف  

 ب:ه بع:د تح:ت     ١٩١٧می گيرند؛ دستاوردهای برجسته ای را که دول کارگری، از سال            

طی فوق العاده دشوار کسب کرده اند، ب:ی ارزش جل:وه م:ی دهن:د؛ و از گرايش:ات        شراي

برای آنکه سدی بوجود آيد تا از ريزش . واقعی اين رژيم ها تصويری کاذب می سازند  

ايمان متزلزل توده ها نسبت به وضع حاضر جلوگيری کند، ضرورت اينگونه تحريفات 

  .منظم و حساب شده حتمی است

سخنگويان رسمی کمونيست که از استالينيس:م پي:روی م:ی کنن:د، ب:ا              از سوی ديگر،    

تأييد بدون ش:ک اي:ن ام:ر ک:ه اتح:اد ش:وروی؛ ب:ه هم:ين زودی، ب:ه سوسياليس:م دس:ت                      

را می توان در جوام:ع ام:روزين ش:وروی    " انسان سوسياليستی"يافته و برتری های  

اگر قرار . ه اندو چين مشاهده کرد، در بوجود آوردن گيجی حاضر سهم عمده ای داشت

 استالينيست، و ي:ا چ:ين مائوئيس:ت، نمون:ه ه:ای       -باشد که روسيه ی استالينيست يا نو      

درخشانی از آينده ی سوسياليستی باشند که مارکسيس:م وع:ده داده ب:ود، در آنص:ورت          

مشکل می توان از کارگران کشورهای صنعتی انتظار داشت که برای ريشه کن ساختن 

  .ت به کوششی سرسختانه تر بزنندحکومت سرمايه داری دس

       دويچ::ر در توض::يحات خ::ود، ب::ا جمي::ع مخ::الفين مارکسيس::م و ني::ز کس::انی ک::ه آن::را       

ب::ی ارزش جل::وه م::ی دهن::د ب::ه مقابل::ه ب::ر م::ی خي::زد، و از اص::ول و عقاي::د مارکسيس::م    

مض:افًا اينک:ه، او پ:يش    . کالسيک پيرامون سرنوشت سوسياليسم ب:ه دف:اع م:ی پ:ردازد           

از مدت نظريه ی مارکسيستی را از آنچه امروز در بلوک شوروی جريان بينی های در 
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دارد تفکيک می کند، و مفاهيم اصيل بني:ان گ:ذاران مارکسيس:م را در مقاب:ل تحريف:اتی                 

    ق::رار م::ی ده::د ک::ه ان::واع گون::اگون اي::دئولوژی استالينيس::تی از اي::ن مف::اهيم ب::ه عم::ل       

  .آورده اند

ای ما بعد سرمايه داری کنونی را نمی ت:وان       موضع او اينست که هيچيک از رژيم ه       

خواه:د ب:ود، ي:ا آنچ:ه     " انس:ان سوسياليس:تی   "واقعًا به عنوان نمونه ای زنده از آنچ:ه          

. می تواند باشد، پذيرفت؛ زيرا هيچيک از اينها هنوز ب:ه سوسياليس:م دس:ت نيافت:ه ان:د            

ه ايس:ت   کوشش ها و دستاوردهای مردمان اين کشورها، در نهايت، پ:يش تص:وير تي:ر              

از چگونگی تغيير رواب:ط انس:انها در جامع:ه ای ب:ی دول:ت و ب:ی طبق:ه؛ جامع:ه ای ک:ه                     

اساس آنرا استفاده ی با برنامه از امکانات توليدی مبتن:ی ب:ر عل:م و تکنول:وژی جدي:د         

  .تشکيل می دهد

 جامعه ی طبقاتی -امروز، کشورهای کمونيستی در بينابين دو جامعه قرار گرفته اند

اين کشورها، در . ز آن بريده اند، و جامعه ی جديدی که ساختن آن آغاز شده استکه ا

    اي::ن دوره ی انتق::الی س::خت دش::وار و ط::والنی، ش::رايط و ع::اداتی را حف::ظ ي::ا احي::اء          

کرده اند که آنها را در موقعيتی به مراتب نزديکتر به نظام پيشين قرار می دهد تا نظام 

ابط و قواعد سوسياليم نيستند، بلکه بخاطر عقب ماندگی         اينان نه تنها مظهر رو    . جديد

موروثی خود در قلمرو اقتصاد و فرهن:گ، و ني:ز بخ:اطر ش:رايط ديگ:ری ک:ه خ:ارج از              

  کنترل آن:ان اس:ت، حت:ی ش:اهد انحراف:اتی خف:ت ب:ار و زنن:ده از آن رواب:ط و قواع:د ه:م               

  .بوده اند

ب در مقابل اين وضع با دويچر تأکيد می کند که روشنفکران سوسياليست جهان غر    

آنان در حين دفاع از دستاوردهای انقالبات اين کشورها بايد . سه وظيفه روبرو هستند

از عه::ده ی تش::خيص، درک، و توض::يح دالي::ل ت::اريخی اجتن::اب ناپ::ذيری ک::ه منج::ر ب::ه   

چنين تناقضی خيره کننده بين هدف های سوسياليسم جهانی و حقايق زندگی در بل:وک    

آنان بايد اسطوره ه:ا و افس:انه س:ازی ه:ائی را ک:ه             . ه است، برآيند  شوروی و چين شد   

و نيز بايد دست به احي:ای آم:وزش ه:ای     . بوسيله استالينيسم شايع گرديده، افشاء کنند     
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 -اصيل سوسياليسم علمی بزنند و اين آموزش ها را در اختيار طبقه ی کارگر بگذارن:د      

اس:ی راس:خی ک:ه م:ی توان:د س:يادت       يعنی در اختي:ار تنه:ا ني:روی اجتم:اعی و ق:درت سي       

سرمايه داری را يکسره پايان بخشد و راه را بسوی دموکراس:ی سوسياليس:تی هم:وار       

  .سازد

  

*                      *                     *  
  

پرفسور مارکوزا که مدعی است مفاهيم و نتيجه گيری های سوسياليسم علمی ديگر 

رديدی است که چشم انداز روشنفکران راديک:ال را  منسوخ شده، نمايانگر آن يأس و ت 

 روشنفکرانی که تحت تأثير رونق -نسبت به اصول و عقايد مارکسيسم کدر کرده است     

اينان معتقدند از آنجا که . سرمايه داری نو و محافظه کاری ناشی از آن قرار گرفته اند

ت، يا بايد دست رد ب:ر  اين اصول و عقايد، ديگر باندازه ی کافی راديکال يا تخيلی نيس        

و ني:ز معتقدن:د ک:ه ب:ر خ:الف نظري:ه ی       . سينه ی آنها زد، و يا در آنها تجديد نظر نمود          

مارکسيستی، تحت شرايط سرمايه داری پيشرفته، طبقه ی کارگر خصلت انقالب:ی خ:ود     

را از کف داده و نسبت به سوسياليسم متخاصم شده است؛ و از اينرو ديگر نمی ت:وان     

  .وان نيروی محرکه ای ترقی و پيشرفت به حساب آوردآنرا به عن

بن::ابر عقي::ده ی م::ارکوزا، جامع::ه ی ام::روزين را نم::ی ت::وان از طري::ق ش::يوه ه::ای       

ب::رای دس::ت ي::افتن ب::ه آزادی باي::د در جس::تجوی      . اص::الح طل::ب ي::ا انقالب::ی تغيي::ر داد    

  و در اي:ن مي:ان،  -نيروهای جديدی ب:ود، س:وای آنچ:ه مارکسيس:ت ه:ا تص:ور ک:رده ان:د            

ني:::روی عم:::ده جوان:::انی هس:::تند ک:::ه از نظ:::ر اخالق:::ی، طغي:::ان زده، و از نظ:::ر جنس:::ی   

  .عصيانگرند

او ني::ز م::دعی اس::ت ک::ه  . ش::ين مي::گ اي::ن ط::رز فک::ر را ت::ا ح::د اف::راط پ::يش م::ی ب::رد   

 که حول محور عمل -مارکسيسم منسوج و ورشکسته گرديده و برنامه و چشم اندازش

 مط::ابق عقي::ده ی او، م::ا بعن::وان    . مض::محل ش::ده اس::ت  -انقالب::ی ک::ارگران م::ی گ::ردد   
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، فقط از طريق کناره گيری از صحنه اجتماعی و ايجاد "موجوداتی مطلقًا آزاد و آگاه"

، م:ی ت:وانيم خويش:تن را از ش:ر اختن:اق و س:تم ره:ا        "م:ذهب جدي:د   "و  " آگاهی جديد "

، منجمل:ه  "سير و سياحت در عالم هپروت  "و راه رسيدن به اين انقالب درونی،        . کنيم

  .دی است-اس-فاده از الاست

دويچ:::ر در خاتم:::ه ی س:::خنانش، گ:::رايش ف:::وق را بعن:::وان گرايش:::ی نگ:::ران کنن:::ده،  

او م:ی گوي:د ک:ه ط:رد مارکسيس:م، پش:ت ک:ردن ب:ه         . خطرناک و بچگانه محکوم می کند     

ت::وده ه::ای زحم::تکش، ف::رار از مس::ايل اجتم::اعی و مب::ارزه ی سياس::ی، و دلبس::تن ب::ه    

 ب:اری تم:ام   -ی، از طريق اس:تعمال م:واد مخ:در   رستگاری و روشن ضميری تخيلی فرد    

  . ارتجاعی است-اينها

ت::::ا زمانيک::::ه محقق::::ين سوسياليس::::ت راه ديگ::::ری در پ::::يش نگرفت::::ه ان::::د، جن::::بش  

. سوسياليستی در آمريکا، يعنی در قل:ب امپرياليس:م، چش:م ان:دازی تي:ره خواه:د داش:ت              

س::ت بي::ان  روش::نفکران بس::ياری ک::ه پدي::ده ی از خ::ود بيگ::انگی را اي::ن چن::ين ب::ا سال      

توصيف می کنند، از وخامت بيگانگی خويش از منبع اص:لی ق:درت و ترق:ی ب:القوه در           

اينان، به عوض تحقير و ناصالح دانس:تن ک:ارگران، بهت:ر           . جامعه ی آمريکا بی خبرند    

اس::ت ب::ه متفکرت::رين و مب::ارزترين عناص::ر ک::ارگری روی بياورن::د و در پ::ی راهه::ائی   

حقيقی و عقايد آزاديبخش سوسياليسم را در اختيار باشند تا از آن طريق آموزش های 

  .آنان بگذارند

تأييد مجدد اصول و چشم انداز سوسياليسم علمی بوسيله ی دويچر، ميتواند شک و 

نس::بت ب::ه اعتب::ار و مناس::بت " چ::پ ن::و"تردي::د ب::ی ح::ال و ب::ی رمق::ی را ک::ه در محاف::ل  

 س:خنان او ب:ر   - دفع کندمارکسيسم و نقش انقالبی کارگران رايج است، مانند پادزهری   

جوانان عصيانگری که عزم نابودی سرمايه داری جزم ک:رده ان:د، ت:أثيری برانگيزن:ده                

  .خواهد داشت

  جورج نواک 


