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  ی در باره

  »انسان سوسياليستی«
  

ب6رای ش6ما ص6حبت    " انس6ان سوسياليس6تی  "از م6ن در خواس6ت ش6ده ک6ه در ب6اره ی      

اين مبحث بقدری گسترده اس6ت و بق6دری باي6د از زواي6ای مختل6ف ب6ه آن برخ6ورد             . کنم

ک66رد ک66ه امي66دوارم م66را ببخش66ديد اگ66ر مط66البی را ک66ه خ66واهم گف66ت، در ظ66اهر بيش66تر ب66ه   

  .وته شبيه باشد، تا به يک سخنرانی تنظيم شدهعباراتی بی سر 

انس6ان  "بعنوان يک قاعده ی کلی، مارکسيست ها تمايلی به سخن گف6تن در ب6اره ی    

نداشته اند؛ و بايد اعتراف کنم موقعيکه موضوع اي6ن س6خنرانی ب6رای              " سوسياليستی

س6ت  نخستين بار به من پيشنهاد شد، آن احساس بی ميلی تا حدودی به خود م6ن ه6م د             

، آن عض66و "انس66ان سوسياليس66تی"هرگون66ه س66عی در ارائ66ه ی تش66ريحی مثب66ت از . داد

اي66ن قلم66رو . جامع6ه ی ب66ی طبق6ه ی آين66ده، ن66اگزير ب6ا ان66دکی چاش6نی تخيل66ی هم66را اس6ت     

      ب666ود، ک666ه مانن666د  )٤(خي666الپردازان ب666زرگ سوسياليس666م، ب666ويژه س666ن س666مون و فوري666ه  

 و از طري6ق آن6ان،   - ميکردن6د ک6ه آن6ان    منطق گرايان فرانسوی در قرن هيجدهم، تصور      

     س66رانجام انس66ان اي66ده آل را کش66ف ک66رده؛ و هم66ين اکتش66اف ک66افی ب66ود ت66ا انس66ان -عق66ل

ه6يچ چي6ز ب6ه ان6دازه ی اي6ن ط6رز فک6ر، از         . ايده آل، الزامًا، صورت تحقق بخود بگيرد      

مارکس و انگلس و مارکسيست های بر جس6ته ی نس6ل ه6ای بع6د ب6دور نب6ود، چ6را ک6ه           

بيائي6د، اي6نهم آن ب6ت آي6ده آل، ح6اال بروي6د در براب6رش        ": ان هرگز به بشريت نگفتند    آن

 آنان به جای ارائه طرح کاملی از جامعه ی آينده، ج6د و جه6د خ6ويش را    !"سجده کنيد 

 بود و هست کردند، يعنی جامعه ی  کهصرف ارائه ی تحليلی واقع بينانه از جامعه ای       
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 ج66دال طبق66اتی زم66ان خ66ود، خويش66تن را بط66رزی      س66رمايه داری؛ و در روي66اروئی ب66ا  

  .برگشت ناپذير به نهضت پرولتاريا متعهد ساختند

کوش6يدند،  . ليکن آنان در پاس6خ ب6ه نيازه6ای عص6ر خ6ويش، ب6ه آين6ده پش6ت نکردن6د                  

دستکم، شکل چيزهائی را که در پيش بود حدس بزنند، اما در فرمول6ه ک6ردن اي6ن ح6د                  

م6ارکس و  .  ف6وق الع6اده محت6اط بودن6د    -ی گرف6ت  چيزی که فقط بندرت صورت م -سيات

انگل66س در سراس66ر نوش66ته ه66ای ف66راوان خ66ود، ص66رفًا اش66اراتی پراکن66ده و مع66دود ب66ه     

و گرچ6ه اي6ن اش6ارات بطريق6ی پ6ر معن6ا ب6ا يک6ديگر            . موضوع م6ورد بح6ث م6ا ک6رده ان6د          

حدود ، با وجود اين از ند، و افق های جديد بيکرانی را در برابر ما می گشايندا مرتبط

انس666ان "ش666کی نيس666ت ک666ه ک666ارل م666ارکس مفه666ومی از   . اش666ارات فرات666ر نم666ی رون666د 

در سر داشت، اما اين مفهوم، فرضيه ای در دست يک کارشناس اه6ل         " سوسياليستی

م6ارکس گرچ6ه از واق6ع بين6ی ت6اريخی      . عمل ب6ود، ن6ه ارتعاش6ات فک6ری ي6ک خي6الپرداز          

   ين6ی ه6ا را ت6ا ح6دودی ب6ه     ل6ک آن پ6يش ب   پيش بين6ی ه6ای خ6ويش اطمين6ان داش6ت، مع6ذ          

  .ديده ی شک و ترديد می نگريست

م66ارکس، آنط66ور ک66ه خ66ود م66ی گف66ت، جن66ين سوسياليس66م را در رح66م س66رمايه داری      

. را در حالت جنينی ببيند" انسان سوسياليستی" بنابراين او فقط می توانست -شکافت

يد بگ6ويم ک6ه   با وجود اينکه ممکن است به قيمت دلسردی بعضی از شما تمام شود، با        

پس از تم6ام انق6الب ه6ائی     .  دست ما ساخته نيست     از حتی امروز هم کاری بيش از اين      

ک6ه در اي66ن عص66ر رخ داده، و ب66رغم تم66ام چيزه6ائی ک66ه م66ا پ66س از م66ارکس در ب66اره ی   

در بح66ث : جامع6ه آموخت66ه اي66م، در اي66ن زمين66ه ب66ه ه6يچ وج66ه جل66وتر از م66ارکس نيس66تيم  

 ما هنوز نمی ت6وانيم ق6دمی فرات6ر از نک6ات مق6دماتی              ،"انسان سوسياليستی "پيرامون  

ه6ر چ6ه در ب6اره ی اي6ن مس6أله بگ6وئيم، ن6اگزير، جنب6ه ای بس6يار          . اي6ن مبح6ث بگ6ذاريم   

انس6ان  "دي6دن اينک6ه   . کلی، پراکن6ده، و ب6ه ي6ک معن6ا؛ جنب6ه ای منف6ی پي6دا خواه6د ک6رد               

 ببين6يم او چ66ه  چ6ه چي6ز نميتوان6د باش66د ب6رای م6ا آس6انتر اس66ت ت6ا اينک6ه        " سوسياليس6تی 
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انس6ان  "لکن، تا جائی که نفی دّال بر تأييد نيز هست، تش6ريح منف6ی م6ا از    . خواهد بود 

  .، برخی از خصوصيات مثبت او را هم در بر خواهد داشت"سوسياليستی

مارکسيسم تناقض عمده ی جامعه ی بورژوائی و عميق ترين دلي6ل ه6رج و م6رج و             

ود ب6ين گس6ترش اجتم6اعی ش6دن پروس6ه ی           بی منطقی اي6ن جامع6ه را، در تص6ادم موج6           

توليد از يکسو، و خصلت غير اجتماعی کنت6رل مالکي6ت خصوص6ی ب6ر تولي6د از س6وی                    

تکنولوژی و صنعت جديد، جامع6ه را ب6ه وح6دت م6ی رس6اند،              . ديگر، تشخيص می دهد   

در صورتيکه بر عکس، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، مسبب نق6ض اي6ن وح6دت            

ی توليد، اين عنصر اوليه ی نظام اشتراکی که در بطن اقتصاد پروسه ی اجتماع  . است

 نهفته است، بايد خود را از قيد - يا به عبارتی اقتصاد سرمايه داری نو    -سرمايه داری 

اقتصاددانان بورژوا به مدت . روابط محدود کننده و اخاللگر مالکيت بورژوائی برهاند

، تا اينک6ه کين6ز و پي6روان او، ب6ا     بيش از يک قرن از تشخيص اين تناقض عاجز بودند   

رف دند و بدينوسيله، بی آنکه خود معتهمان روش التقاطی خود، به اين تناقض پی بر 

  .باشند، به تجليل و تقدير از انتقاد مارکسيستی پرداختند

 ک6ه بخت6ک کمونيس6م اين6ک ب6يش از ه6ر زم6ان              - نو یلکن مکتب کينز و سرمايه دار     

يعن66ی (ب66ر مبن66ا مالکي66ت خصوص66ی  .  توانس66ته اس66ت فق66ط-ديگ66ر ب66ر آن چن66گ انداخت66ه 

    ، ن666وعی کنت666رل ش666به سوسياليس666ت ک666اذب ب666ر   )ش666رکتهای انحص666اری س666رمايه داری 

  .پروسه ی اجتماعی توليد بر قرار کند

اين نخستين و آخرين بار نيست که انسان، به منظورتض6مين بق6ای نهاده6ای عتيق6ه               

دس6ت ب6ه مب6ارزه ای اظط6راری     شده  جامعه و يا ط6رق خاص6ی از زن6دگی، در عص6ری            

زده است که در آن عص6ر، ن6ه ني6ازی ب6ه آن نهاده6ا و ط6رق زن6دگی وج6ود دارد، و ن6ه                  

من زمانی در کشورم، لهستان، به دهقانی بر خ6وردم ک6ه           . مورد استفاده ای برای آنها    

. تصادفًا صاحب يک اتومبيل شده بود، و اصرار داشت که حتمًا آنرا به اسبهايش ببندد

کين6ز و س6رمايه داری ن6و، ماش6ينهای اتم66ی و قمره6ای فض6ائی عص6ر م6ا را ب66ه         مکت6ب  
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 و ما را تهديد هم می کند که اگر خيال آزاد ک6ردن آنه6ا          -اسبها مالکيت خصوصی بسته   

  .را بخود راه دهيم؛ زمين و زمان را به آتش خواهند کشيد

سر داري6م،  عقيده ای که ما از سوسياليسم در    : برگرديم به موضوع مورد بحث مان     

يک تعبير روشنفکرانه ی اختياری نيست، بلکه پيش بينی دقيقی است از روی ق6رائن               

موج666ود، و ني666ز تجس666می اس666ت از چگ666ونگی عناص666ر منطق666ی س666ازمان اجتم666اعی در   

آينده؛عناصری که امروز پاره ای از سرشت جامعه ی سرمايه داری هس6تند، لک6ن در           

   ب66ه هم66ين من66وال،  .  آن نف66ی م66ی ش66وند تص66ادم دائم66ی خ66ود ب66ا اي66ن جامع66ه، بوس66يله ی   

در س66ر داري66م، تجس66می اس66ت از انس66ان   " انس66ان سوسياليس66تی"عقي66ده ای ک66ه م66ا از  

اجتم66اعی ک66ه ه66م اکن66ون در مي66ان م66ا، ب66ه ش66کل ب66القوه، وج66ود دارد، ام66ا بوس66يله ی        

         .ش66رايطی ک66ه ب66ر او مح66اط اس66ت، دس66تخوش تحري66ف، س66رکوبی و تحمي66ق م66ی ش66ود      

حت66ی در آن ک66ارگر از خ66ود بيگان66ه ی عص66ر م66ا،   " انس66ان سوسياليس66تی"نطف66ه ی،  (

زمانيک666ه او در آن لحظ666ات ن666ادر، ب666ه آگ666اهی اص666يلی از نق666ش خ666ويش در جامع666ه و     

.)  رهايی خ6ود مب6ارزه م6ی کن6د، حض6ور دارد     یهمبستگی طبقاتی دست می يابد، و برا     

         آن تقوي666تسرچش666مه م666ی گي666رد و بوس666يله ی واقعي666ت در اينجاس666ت ک666ه آم666ال م666ا از 

  .می شود، لکن اين آمال غالبًا زندانی همان واقعيت نيز هستند

 تواند باش6د  یچه چيز نم" انسان سوسياليستی " دانيماينرا تکرار می کنم که ما می    

       او نم66ی توان66د محص66ول جامع66ه ای خص66ومت آمي66ز باش66د؛      : و چ66ه چي66ز نخواه66د ب66ود   

چه خود توليد اشد که به عوض داشتن کنترل بر آنبنمی تواند توليد کننده ای اشتراکی    

او نه می تواند . کرده، و داشتن کنترل بر محيط اجتماعی، خود تحت کنترل آنها در آيد  

بازيچه ای در دست نيروهای چشم بسته ی بازار باشد، نه عروسکی در دست اقتصاد 

ی از خود بيگانه او نه می تواند پرولتاريا. جنگی سرمايه داری نو تحت مديريت دولت

و وحشت زده ی ديروز باشد، و نه المثنای قالبی ي6ک خ6رده ب6ورژوا، چيزيک6ه دول6ت                   

او ب66ه عن66وان ي66ک ک66ارگر  . باص66طالح رف66اه پ66رور س66عی دارد ک66ارگر را ب66ه آن ب66دل کن66د  

. اشتراکی، فقط در توسعه يافته ترين و اشتراکی ترين جامعه می تواند خويش6تن باش6د        
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 قادر می سازد ت6ا ک6ار ض6روری اجتم6اعی خ6ود را ب6ه         را  که او  تنها چنين جامعه ايست   

او تنه6ا در چن6ين     .  ک6ه تکنول6وژی جدي6د آن را ممک6ن س6اخته تقلي6ل ده6د                یميزان حداقل 

جامعه ای می تواند نيازهای مادی و معنوی خويشتن را بطور ح6تم و ن6ه تص6ادفی، از            

عه ايس6ت ک6ه او، ب6رای     تنها در چنين جام   . روی منطق و نه بوالهوسی، برآورده سازد      

لمانه و  کسب رهنمون در برآوردن نيازها و استفاده از اوقات فراغت، به تشخيص عا

       ن666واع مش666وقين ص666امت ي666ا گ666وش خ666راش  انتخ666ابی آگاهان666ه روی م666ی آورد؛ ن666ه ب666ه ا 

انس6ان فق6ط در ي6ک جامع6ه ی سوسياليس6تی خواه6د توانس6ت تم6ام                  .  تجارتی  های یآگه

 و معن66وی خ66ويش را گس66ترش ده66د، شخص66يت خ66ويش را      ظرفي66ت ه66ای بيول66وژيکی  

بپروراند و به کمال برس6اند؛ و خويش6تن را از بن6د مرثي6ه ی پلي6د ه6زاران س6ال قحط6ی                   

تنه6ا در چن6ين جامع6ه ايس6ت ک6ه انس6ان م6ی توان6د             . ، ن6ابرابری و س6تم ره6ا س6ازد         یماد

ها نسبت شکاف بين کار جسمانی و کار فکری را بهم آورد، شکافی که بيگانگی انسان

ب66ه يک66ديگر و تقس66يم بش66ريت ب66ه گروهه66ای ح66اکم و محک66وم و طبق66ات متخاص66م از آن  

 شکافی که حتی همين امروز، تکنول6وژی پيش6رفته ی م6ا ب6ه آن ص6ورت            -ريشه گرفته 

زايد داده، لکن سرمايه داری و سرمايه دار نو هر آنچ6ه در ي6د ق6درت دارد م6ی کن6د ت6ا           

زمانی بحد اکمل ق6د راس6ت خواه6د        "  سوسياليستی انسان. " پابرجا بماند     اين شکاف 

کرد که ما به قله ی فرهنگ و تمدن خويش رس6يده باش6يم؛ قل6ه ای ک6ه در مع6رض دي6د         

 روابط مالکيت و نهادهای اجتماعی ما و نيز ي6ک سس6تی عمي6ق درون6ی،         ی  ول. ماست

  .ما را از حرکتی آنطور که بايد قاطعانه و سريع بسوی آن باز می دارد

   ، ن666وعی "انس666ان سوسياليس666تی" غالب666ًا انتق666اد ش666ده ک666ه در تص666ويرمان از   از م666ا

می گويند ما نيز از همان قماش خيالپردازان هستيم . خوش بينی گستاخانه نهفته است    

بهش66ت روی "م66ی گوين66د .  فلس66فی و روان66ی م66ا ن66امعقول اس66ت -و مفروض66ات ت66اريخی

ه ان66دازه ی هم66ان بهش66ت  ک66ه مبلغ66ين سوسياليس66م از آن س66خن م66ی گوين66د، ب66  " زمين66ی

ما بايد با فک6ری ب6از     . آسمانی که عالمين روحانی وعده می کردند، دست نيافتنی است         

اي6ن  .  بعضی مواقع ذره ای از حقيقت در آنها پيدا می شود      -به اين انتقادات گوش کنيم    
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را بايد اذعان کرد که ما نه يک بار بلکه چند بار، اگر نه نسبت ب6ه خ6ود سوسياليس6م،              

لک6ن  . کم نسبت به طرق رسيدن به آن، نظری بيش از حد خوش بينانه داش6ته اي6م         دست

به اين نيز بايد واقف بود که بسياری از اين انتقادات، يا فق6ط نش6انگر احس6اس زوال6ی      

      اس66ت ک66ه جامع66ه ی ب66ورزوائی و اي66دئولوگ ه66ای آن66را اش66باع ک66رده، و ي66ا ش66کلهای         

  .اردوگاه خود ما رخنه کرده استغير منطقی نوميدی ای است که به درون 

ب66دين ترتي66ب برخ66ی از اگزيستاليس66ت ه66ا ب66ه م66ا م66ی گوين66د ک66ه م66ا م66ی کوش66يم از           

دش66واريها اساس66ی ش66رايطی ک66ه ب66ر انس66ان مح66اط اس66ت ف66رار کن66يم و س66عی در اختف66ای   

ه6ر ن6وع من6اظره ی ثم6ربخش ب6ا مخ6الفينی ک6ه          . بيهودگی ذاتی سرنوشت خويش داريم    

و از فرضياتی کامًال  ) sub specie aeternitatis(بديت دارد تشان جنبه ی ا مجادال

ب66ين هم66ان س66وال د اگزيستانسياليس66ت ب66. له66ی حرک66ت ميکنن66د، کاريس66ت ب66س دش66وار  ا

مقصود و هدف از موجوديت و فعاليت بشر، در مقابل ازلي6ت    : قديمی را پيش می کشد    

 همان طور ک6ه  -اريمو ابديت زمان و مکان چيست؟ ما البته پاسخی برای اين سوال ند          

ل6يکن اي6ن خ6ود س6والی اس6ت عب6ث، چ6را ک6ه           . خود اگزيستانسياليست هم پاسخی ندارد    

مبتنی بر اين فرض مسلم است که موجوديت بشر مستلزم نياز يا ضرورتی است برای 

م6ا  . مقصودی غائی و ماوراء طبيعت؛ مقصودی که اعتبار خود را تا ابد حفظ م6ی کن6د           

ما در موجوديت خويش معن6ائی    . داريم و نه نيازی برای آن     نه چنين مقصودی در سر      

 بيه6ودگی و  -ماوراء طبيعت نمی بينيم، و در نتيجه آنرا چيزی بيهوده نيز نمی پنداريم           

معنا، دو روی متقابل يک سکه هستند؛ فقط هنگامی سخن از بيهودگی می توانيم گفت 

  . که معنا را فرض مسلم قرار دهيم

سان که مورد توجه ماست، عزلت او در مقابل ازليت و ابديت       آن شرايط محاط بر ان    

 در اين کران بيکرانی حتی کلمات تنهائی و بيهودگی ني6ز معن6ای       -زمان و مکان نيست   

م6ورد توج6ه م6ا ش6رايط مح6اط ب6ر انس6ان در جامع6ه اس6ت،              . خود را از دس6ت م6ی دهن6د        

. ر آن بر می آي6د غييود از عهده ی تشرايطی که آفريده ی خود انسان است، و هم او خ        

استداللی که جنبه ی ابدی داشته باشد، از ديدگاه فلسفی خشک و ب6ی روح، و از نظ6ر              
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اجتم6اعی ارتج66اعی اس6ت؛ اي66ن اس66تدالل، ب6ه عن66وان قاع66ده ای کل6ی، اس66تدالی اس66ت در     

توجيه بی تفاوتی اخالقی و سکوت سياسی، استداللی است برای پ6ذيرفتن تس6ليم آمي6ز           

جای خوشبختی است که اگزيستانسياليست ه6ا، بطوريک6ه از          . جودشرايط اجتماعی مو  

      پي66دا اس66ت، ق66ادر ب66ه داش66تن تن66اقض فلس66فی هس66تند و  )٥(نمون66ه ی برجس66ته ی س66ارتر

انسان "می توانند، برغم نظرشان مبنی بر بيهودگی شرايط محاط بر انسان، عقيده ی    

  . را بپذيرند" سوسياليستی

ل سوسياليستی و مارکسيستی، در کتاب آشوب تمدن تا        انتقاد زيگموند فرويد از آما    

انس66ان "فروي66د در پاس66خ ب66ه عقي66ده ی م66ا مبن66ی ب66ر آنچ66ه  . ح66دودی مش66خص ت66ر اس66ت

می تواند باشد و يحتمل خواه6د ب6ود، اي6ن ض6رب المث6ل ق6ديمی را پ6يش         " سوسياليستی

او می گويد ). انسان گرگی است در برابر انسان (Homo homini lupus: می کشد

انسانها هميش6ه نس6بت ب6ه يک6ديگر ح6التی تج6اوزگر و متخاص6م خواهن6د داش6ت؛ و ني6ز            

اينک66ه، غراي66ز تج66اوزگر انس66ان از پ66يش بوس66يله بيول66وژی او تعي66ين ش66ده و تغيي66ر و      

        تح666ولی ک666ه در س666اخت جامع666ه روی ميده666د هيچگون666ه ت666أثير مهم666ی ب666ر اي666ن غراي666ز    

قدن6د ک6ه راه رس6تگار ش6دن از مص6ائب      کمونيس6تها معت : "فروي6د م6ی گوي6د     . نمی گ6ذارد  

به عقيده ی آنان انسان موجودی است يکسره نيکو سرشت و . روزگار ما را يافته اند

نسبت به همسايه ی خود خوش نيت، لکن ذات او بوسيله نهادهای مالکيت خصوصی     

    ق6درت ف6رد را ص6احب  تص6احب ث6روت خصوص6ی    . به فس6اد و تب6اهی کش6يده ش6ده اس6ت       

اه با آن، فرد به هوس ب6درفتاری ب6ا همس6ايه م6ی افت6د؛ و در ع6ين ح6ال          می کند، و همر   

انسانی که از مالکيت محروم است دست به عصيانی گريز ناپذير عليه ستمگر خويش          

اگر مالکيت خصوصی لغو گردد و ثروت جنبه  اشتراکی پيدا کند، و اج6ازه ی       . می زند 

ومت از ميان انس6انها برچي6ده    بهره برداری از آن به همه داده شود، بدسرشتی و خص          

ند ده خواهد گشت، هيچ کس دليلی نمی بيخواهد شد و از آنجا که نيازها همگان برآور    

 الزم اس66ت ی ک66هک66ه ديگ66ری را دش66من خ66ويش بدان66د؛ همگ66ی بط66ور داوطلبان66ه ب66ه ک66ار 

  ."خواهند پرداخت
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قي6ده ی  پيش از ادامه ی سخنانم اجازه بدهيد اول ببين6يم ک6ه آي6ا تلخ6يص فروي6د از ع          

و " يکسره نيکوسرش6ت "مارکسيستی صحيح است يا خير؟ آيا ما واقعًا انسان را ذاتًا         

می دانيم؟ فرويد ک6ه اط6الع چن6دانی از نظري6ه ی         " نسبت به همسايه خود خوش نيت     "

مارکسيس6تی نداش66ت، مس6لمًا ب66ه گفت6ه ای از اي66ن دس6ت در تبلغي66ات راي6ج کمونيس66تی و      

لک6ن، نظري6ه ی   . ف6اق م6ی افت6اد، برخ6ورد ک6رده ب6ود      سوسيال دموکراتي6ک، ک6ه عم6ًال ات    

 ردپا چنين فرضياتی -سان چنين فرضی نمی کندن جدی، در مورد سرشت ایمارکسيست

 )٦(را حداکثر ممکن است در نوشته هائی جست که مارکس جوان تحت ت6أثير فيورب6اخ        

ست آشنا بخاطر دارم که در ايام نوجوانی، زمانيکه داشتم با نظريه مارکسي. می نوشت

می شدم و کوششم اين بود که ذهنم را در ب6اره ی مفه6وم سرش6ت انس6ان در مض6مون             

ب6ا بررس6ی آث6ار    . اين نظريه روشن کنم، اين مسأله مرا سخت بخود مش6غول ک6رده ب6ود        

، و ین6گ، روزامب6ورگ، لن6ين، تروتس6ک    س، انگل6س، کائوتس6کی، پلخ6انف، مهري      مارک

 گف66ت فرض66يات آن66ان در م66ورد سرش66ت  بوخ66ارين، ب66ه اي66ن نتيج66ه رس66يدم ک66ه م66ی ش66ود  

و ن66ه  " يکس66ره ني66ک "آن66ان در انس66ان سرش66ت ن66ه    . انس66ان، اساس66ًا، بيطرفان66ه ب66ود   

و ن6ه  " خ6وش ني6ت  "ن6ه  " نسبت ب6ه همس6ايه خ6ود   "می ديدند، و او را  " يکسره پليد "

می دانستند؛ آنان دست رد به سينه ی اين انديشه  ماوراء طبيعت زدن6د ک6ه            " بد نيت "

م6ن  .  نم6ی ش6ود  تغيير ناپ6ذير دارد و تح6ت ت6أثير ش6رايط اجتم6اعی واق6ع        انسان سرشتی   

  . سال پيش به آن رسيدم معتقدم٤٠ که هنوز به صحت نتيجه ای

انسان زائيده طبيعت است، لکن بطور مش6خص زائي6ده ی آن بخش6ی از طبيع6ت ک6ه،                

رار به عنوان جامعه ی انسان، از طبيعت جدا شده و تا حدودی خود را در مقاب6ل آن ق6         

صرفنظر از مبنای بيولوژی موجوديت م6ا، چي6زی ک6ه در تعي6ين خص6لت م6ا          . داده است 

نقشی قاطع بازی می کند شرايط اجتماعی است؛ حتی عوام6ل بيول6وژيکی ني6ز خ6ود را        

از طريق خصلت اجتماعی ما منکسر می کنند و تا اندازه ای بوسيله ی هم6ين خص6لت            

جتماعی محاط بر انسان، سرش6ت انس6ان و از         تاکنون شرايط ا  . تغيير و تحول می يابند    

آن جمله غرايز او را تا حدودی سرکوب و تحريف کرده است، و فقط زمانی که کيفيت   
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ستمگر و تحريف کننده ی اين شرايط از بين برود، ممکن اس6ت م6ا بت6وانيم ب6ه نظ6ری                   

 روشن تر و علمی تر نسبت به عناصر مختلف بيولوژيکی و اجتم6اعی ک6ه در سرش6ت       

  . نهفته است دست پيدا کنيمسانان

 و من بعنوان کس6ی ص6حبت م6ی ک6نم ک6ه         -انتقاد عمده  يک مارکسيست از فرويديسم      

به سهم اساسی و انقالبی فروي6د در درک6ی ک6ه م6ا از روانشناس6ی داري6م از ص6ميم قل6ب            

 اينست که فرويد و پي6روان او غالب6ًا حاض6ر ب6ه پ6ذيرفتن اي6ن نيس6تند ک6ه                   -معترف است 

 غريزی انسان و تغيير و تحول آنها، از طريق هويت اجتماع در یکشش هاانعکاسات 

         در حاليک666ه اي666ن خ666ود فروي666د ب666ود ک666ه م666ا را از   -ح666ال تغيي666ر او ص666ورت م666ی گي666رد  

!  دانس6ت )٧( ت6وان چي6زی ج6ز مکانيس6م تص6عيد          یپروسه هائی واقف کرد که آنها را نم6        

 ک6ار داش6ته اس6ت؛ يعن6ی انس6ان           تاکنون فقط با انس6ان ب6ورژوائی س6ر و          یعلم روانکاو 

بورژوائی عصر امپرياليسم، که روانکاوی خواسته است او را انسان ب6ه معن6ی تعم6يم            

يافت66ه آن معرف66ی کن66د، و تض66ادهای درون66ی او را ب66ه طريق66ی م66اوراء ت66اريخی، بعن66وان   

تضادهائی که در سراسر ادوار تاريخ، تحت کليه  نظامهای اجتماع وجود داشته، و به    

اگر از اين ديدگاه به . تضادهای موروثی در ذات انسان، مورد مطالعه قرار دهدعنوان 

نگاه کنيم، او رافقط به ش6کل ن6وع ديگ6ر از انس6ان ب6ورژوائی               " انسان سوسياليستی "

با الغاء مالکي6ت خصوص6ی، م6ا يک6ی     : "اين را خود فرويد چنين می گويد     . خواهيم ديد 

 او م6ی گي6ريم، و اي6ن گرچ6ه اب6زاری اس6ت           از ابزار عشق به تجاوز انس6ان را از دس6ت          

قوی اما قويترين اب6زار نيس6ت؛ لک6ن م6ا ب6ا اينک6ار ب6ه ه6يچ وج6ه اختالف6ات موج6ود در                      

قدرت و نفوذ را که تجاوزگری از آن سوء استفاده می کند تغيي6ر ن6داده اي6م و در ع6ين                

  ." بوجود نياورده ايمیحال در سرشت آن نيز هيچگونه تغيير

تجاوزگری زائي6ده ی  : "ن فرض حتی قاطعانه تر متوسل می شود     فرويد سپس به اي   

مالکي66ت نيس666ت؛ در اعص666ار اولي66ه ني666ز، زمانيک666ه مالکي666ت هن66وز بس666يار قلي666ل ب666ود،    

تجاوزگری حد وحسابی نداشت، و اکنون نيز تقريبًا پيش از آنکه طفل دست از اشکال     

اگر م6ا  ...  شود در شيرخوارگی متجلی میی تجاوز بکشد، تجاوزگر  )٨(یبدوی و مقعد  
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حقوق شخص بر ثروت های مادی را لغو کنيم، حقوق و امتيازات در زمينه ی رواب6ط               

جنسی کماکان پا بر جا می ماند، و اين امر ناچار ب6دل ب6ه منش6اء ق6ويترين نف6رت ه6ا و          

خشونت بارترين تخاصمات بين انسانهائی خواهد شد که در زمينه ها ديگر از تساوی        

، "انس6ان سوسياليس6تی  "ن منوال به ما هشدار داده می ش6ود ک6ه           و بدي ." برخوردارند

نسبت به هم نوعان خود، کمتر از انسان بورژوائی تجاوزگر و متخاصم نخواهد بود و 

 در دوران شيرخوارگی او نيز خود را نشان خواه6د    یمضافًا اينکه، اين تجاوزگری حت    

  .داد

 نوع اب6زار تج6اوزگری ق6وی    توجه کنيد، با وجود اينکه فرويد در مالکيت خصوصی        

. می بيند، ليکن بطريقی جزمی، می گويد که مالکيت خصوص قويترين آن ابزار نيست

          او اين666را از کج666ا م666ی دان666د؟ او چگون666ه ق666درت نس666بی اب666زار مختل666ف تج666اوزگری را       

م66ی س66نجد؟ در اينج66ا، انديش66ه ی م66ا مارکسيس66ت ه66ا، کمت66ر جزم66ی و بيش66تر فروتنان66ه   

 کنيم که به سنجش های نسبی دقيقی دست يافته ايم که در قياس ب6ا       یعا نم ما اد : است

نيازها، و يا من6افع و جب6ر اجتم6اعی، ب6ه م6ا امک6ان ان6دازه گي6ری وزن6ه ی کش6ش ه6ای             

انس66ان "کش66ش ه66ای غري66زی ب66ی ش66ک در   . جنس66ی و تج66اوزات غري66زی را م66ی ده66د  

 ول6ی م6ا    -اس6ت؟  مگ6ر غي6ر از اي6ن ه6م ممک6ن             -نيز وجود خواهد داش6ت    " سوسياليست

م6ا  . نمی دانيم اين غرايز خود را چگون6ه از طري6ق شخص6يت او م6نعکس خواهن6د ک6رد              

با تأثير آنها " انسان سوسياليستی"فقط می توانيم حدس بزنيم که تأثير اين غرايز بر      

" انس6ان سوسياليس6تی  "من حتی تصور می ک6نم ک6ه      . (بر انسان بورژوائی يکی نيست    

ی ت6ر و مطم6ئن ت6ری در اختي6ار روانک6ا و ق6رار خواه6د داد،         مواد تحقيقی به مراتب غن    

چرا که فرويد آينده خواهد توانست کشش ها غريزی اين انسان را مس6تقيمًا ببين6د، ن6ه          

از پشت يک عينک تاريک، و نه از درون منشور تحريف کننده ی روانشناسی طبقات 

مالکي66ت ص66رفًا س66خن فروي6د در اي66ن م66ورد ني6ز ص66حت ن66دارد ک6ه    .) روانک6او و م66ريض 

 اتفاقًا بر عکس، اين مالکيت است که غراي6ز        -ابزاری در دست غرايز تجاوزگر ماست     

ج6ود  وانسان را مثل ابزاری به بازی می گيرد، و کشش های تجاوزگری از نوع خود ب     
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 انسانی بخاطر مالکيت ي6ا ادع6ا   یمگر نه اينکه در سراسر تاريخ، قشون ها      . می آورد 

    ک666ديگر زده ان666د؛ ل666يکن ت666اکنون هرگ666ز، ج666ز در قلم666رو    مالکي666ت دس666ت ب666ه کش666تار ي 

جنگ6ی ب6راه نيافت6اده    " حقوق و امتيازات در زمينه روابط جنسی"اسطوره ها، بر سر    

  .  است

اختالف6ات موج6ود در ق6درت و    "بنابر اين وقتيکه فرويد م6ی گوي6د الغ6اء مالکي6ت در          

ه6يچ  "ج6ود نم6ی آورد و   ، تغيي6ری بو   "نفوذ که تجاوزگری از آن سوء استفاده می کند        

و . ، اين مسأله برای او مسلم است"چيز را در سرشت تجاوزگر انسان تغيير نمی دهد

در اعصار اوليه نيز، زمانيکه مالکي6ت هن6وز بس6يار    "وقتی او چنين ادامه می دهد که   

حتی به فکرش خطور نمی کن6د ک6ه دقيق6ًا      "قليل بود، تجاوزگری حد و حسابی نداشت،        

کيت يعنی کمبود مواد بود که، با تشديد منازعات وحشيانه بر سر من6ابع   همان قلت مال  

قليل، جامعه ی بدوی را به طبقات متقابًال متخاصم تقسيم کرد، و وح6دت آن جامع6ه را                

فق6ط در مض6مونی   " انسان سوسياليستی"هم از اينروست که ما متعقديم    . يداز هم پاش  

اي6ن  . از يک فراوانی بی سابقه در کاالها و خدمات مادی و فرهنگی قاب6ل تص6ور اس6ت         

روانکاو موسفيد و انديشمندی که دوست من است، غالبًا آهی . الفبای مارکسيسم است

مالکي6ت خصوص6ی و    ش6اء خ6انواده،  منايکاش فرويد فقط کتاب  : "می کشد و می گويد    

و !"  انگلس را خوانده ب6ود ت6ا مرتک6ب اي6ن هم6ه خط6ا و کوش6ش عب6ث نم6ی ش6د                  دولت

انس6ان گرگ6ی اس6ت در    مضافًا ممکن بود با اينکار، فرويد برای کسانی هم که از شعار        

 به عنوان اسلحه ای عليه ترقی و سوسياليسم اس6تفاده م6ی کنن6د، مهم6ات         برابر انسان 

 گ66رگ انس66ان نم66ا، من66افع گ66رگ اب66دی دي66د؛ کس66انيکه در جل66د هي66والی اي66ن ت66دارک نم66ی

  . را تأمين می کنندمعاصرحقيقی و خون آشام امپرياليسم 

، در دروان "انس666ان سوسياليس666تی "ممک666ن اس666ت اين666را بپ666ذيريم ک666ه تج666اوزگری    

و ني6ز ب6ه ص6ور تکام6ل يافت6ه ت6ر       " اش6کال ب6دوی و مقع6دی   "شيرخوارگی، خ6ود را در      

لکن اي6ن ام6ر، ع6الوه ب6ر چيزه6ای ديگ6ر، بس6تگی بس6يار ب6ه           . ان خواهد داد  ديگری نش 

آيا تصور م6ا از اي6ن دوران هم6ان ش6يرخوارگی          : خصوصيات دوران شيرخوارگی دارد   
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انس6ان  "اجتماعی، پس از تحلي6ل رف6تن واح6د کن6ونی خ6انواده؟ در تص6ويری ک6ه م6ا از                      

زی ش66بيه ب66ه خ66انواده ی در ذه66ن داري66م، فک66ر نم66ی کن66يم ک66ه او در چي66 " سوسياليس66تی

م6ا  . فعلی، با همان رواب6ط پ6ولی و وابس6تگی زن و فرزن6د ب6ه پ6در، زن6دگی خواه6د ک6رد           

در دروان ک66ودکی ب66ه مرات66ب کمت66ر از    " انس66ان سوسياليس66تی "تص66ور م66ی کن66يم ک66ه    

پيشينيان خويش محکوم اقتدار پدر خواهد بود، و يا اينکه اصًال چنين چيزی را تجربه 

ز به عنوان يک شخص بالغ، بطرزی غيرقابل قياس آزادتر از انسان نخواهد کرد؛ و ني

ب66ورژوائی خواه66د توانس66ت، ب66ی آنک66ه ب66ا جامع66ه در تض66اد افت66د، کش66ش احساس66ات و      

ب66ه " انس66ان سوسياليس66تی"کش66ش ه66ای غري66زی . نيازه66ای عش66قی خ66ود را دنب66ال کن66د

ه ی م6ا  طريقی در شخص6يت او جل6وه گ6ر خواه6د ش6د ک6ه پ6يش بين6ی آن اکن6ون از عه6د                     

  .خارج است، لکن مطمئنًا طريقی نخواهد بود که فرويد آنرا مسلم می داند

دچ66ار عق66ده ی " انس66ان سوسياليس66تی"م66ثًال آي66ا الزم اس66ت اين66را مس66لم دانس66ت ک66ه   

 خواهد ب6ود؟ آي6ا اي6ن عق6ده ک6ه، دس6تکم پ6س از رف6تن جامع6ه مادرس6االری و                    )٩(اوديپ

ين در روان ما فع6ال ب6وده، زم6انی ه6م ک6ه      آمدن جامعه ی پدرساالری، با قدرتی اين چن     

انسان شکل بورژوائی خانواده ی پدرساالری را پشت سر بگذارد، هنوز وجود خواهد 

چه شکلی بخود خواه6د گرف6ت، ش6کل        " انسان سوسياليستی " در   )١٠(داشت؟ و َاَبرمن  

 همان َاَبرمن6ی ک6ه نق6ش ممّي6ز اخالق6ی ناخودآگ6اه و پ6در را در ض6مير م6ا ب6ازی ميکن6د؟                      

فرويد که بين پدر بودن، که مقوله ايست بيولوژيکی، و اقتدار پدری، که نه6ادی اس6ت        

اجتماعی، تفاوتی قايل نيست، اينرا مسلم فرض می کند که َاَبرمن و عق6ده ی اودي6پ و      

  .ساير انعکاسات جامعه ی پدر ساالری در ضمير انسان، هميشگی هستند

       ه ب66ه فک66ر امکان66ات ديگ66ر ه66م   اي66ن ص66حيح اس66ت ک66ه فروي66د ظ66اهرًا ب66رای ي66ک لحظ66   

حق66وق و "يعن66ی [ حقيق66ت اي66ن اس66ت ک66ه اگ66ر م66ا اي66ن عام66ل   : "او م66ی گوي66د. م66ی افت66د

را از مي66ان ب66رداريم، يعن66ی در زن66دگی جنس66ی  "] امتي66ازات در زمين66ه ی رواب66ط جنس66ی 

آزادی کامل بر قرار کنيم و بدين وسيله نطفه ی تمدن، يعنی خانواده را، ملغی نم6ائيم،        

 آنص66ورت ب66ه س66ادگی نم66ی ت66وانيم راهه66ای جدي66دی را ک66ه توس66عه ی تم66دن در پ66يش  در
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اما فرويد از تص6ور اي6ن چش6م ان6داز ه6م ع6اجز اس6ت،               ." خواهد گرفت، پيش بينی کنيم    

چرا که از ديدگاه او، خانواده ی تک زوجی، نطفه ی حتمی تمدن را تشکيل م6ی ده6د؛                

 از آن انس6ان   خود را از مريض خود،او حتی در محدوده ی انديشه اش نيز نمی تواند      

 و از اين6رو،  .تک زوج  بورژوائی که روی نيمک6ت در براب6رش دراز کش6يده، ج6دا کن6د        

گر چه او با ناآرامی قبول می کند که ما نميتوانيم راهه6ای جدي6د توس6عه تم6دن را، در           ا

رد  پيش بينی کنيم، لکن هيچ شک و ش6بهه ای در اي6ن ن6دا          غياب واحد کنونی خانواده،   

را در هم6ه ج6ا، ف6رای        " انس6ان سوسياليس6تی   "که تجاوزگری فناناپذير سرشت آدم6ی،       

  .طبقه، جامعه، دولت و خانواده، سايه وار تعقيب خواهد کرد

البت66ه . م66ا مارکسيس66ت ه66ا، در اي66ن زمي66ه ني66ز ش66کاکی را ت66ا ح66دودی ت66رجيح مي66دهيم  

قيم از فق6ر، ناي6ابی   مساله مورد عالقه ی ما، عمدتًا، ظلم و ستمی است ک6ه بط6ور مس6ت                

فروي6د ه6ر وق6ت    . کاالها، جامعه ی طبقاتی، و سيادت انسان بر انسان، ريشه می گي6رد       

جسارت قدم نهادن در قلمرو جامعه شناسی و تاريخ را بخود می دهد، دفاعی در برابر 

   اي66ن انتق66اد ن66دارد ک66ه س66خنان او، بهرح66ال، ش66بيه ب66ه س66خنان وکيل66ی اس66ت ک66ه س66نگ       

ب6ا وج6ود اي6ن، او چيزه6ای مهم6ی در ب6اره ی       . ئی را به سينه می زند  جامعه ی بورژوا  

البت6ه  . واقعيت مخرب و تجاوزگر عناصر نهفته در سرشت انسان ب6ه م6ا آموخت6ه اس6ت     

اي66ن ص66حيح اس66ت ک66ه اگ66ر عنص66ر تج66اوزگری در سرش66ت انس66ان وج66ود نم66ی داش66ت،     

    ارن666گ، امپراطوره666ا، ش666اهان، س666الطين، ديکتاتوره666ا، حکوم666ت ه666ا، و رهب666ران رنگ 

حاکمين ما همواره دس6ت  . نمی توانستند انسانها را اين چنين وادار به تجاوزگری کنند   

ل6يکن اي6ن   . به دامن کشش ه6ای غري6زی پس6ت انس6ان ش6ده ان6د و هن6وز ه6م م6ی ش6وند                

مساله را ک6ه، تج6اوزگری بيول6وژيکی ي6ا جنس6ی ت6ا چ6ه ح6د ب6ر رواب6ط غيربيول6وژيکی                

  . بود، بايد به آينده موکول کردمؤثر خواهد" انسان سوسياليستی"

در . ما نمی گوئيم ک6ه سوسياليس6م تم6ام نابس6امانی ه6ای بش6ريت را ح6ل خواه6د ک6رد                  

وهله ی اول، ما با آن سلسله دشواريهائی مبارزه م6ی کن6يم ک6ه آفري6ده ی خ6ود انس6ان               

 از س6ه  اج6ازه بدهي6د ي6ادآور ش6وم ک6ه تروتس6کی،      . هستند، و هم از طري6ق او قاب6ل ح6ل         
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 احساس6ات جنس6ی،    گرس6نگی، -يکارند پ  اساسی سخن ميگويد که با انسان درتراژدی

گرسنگی، دشمنی است که مارکسيسم و جنبش جديد کارگری آنرا ب6ه مب6ارزه            . و مرگ 

 ناديده گرفته و يا ک6م  خوانده اند؛ و با اينکار، طبعًا، نابسامانی های ديگر انسان را، يا 

عب6ارتی ج6امع ت6ر، ن6ابرابری      ت ک6ه گرس6نگی، ي6ا ب       ولی آيا حقيقت اين نيس6     . بها داده اند  

اجتم66اعی و س66تم، هم66ان چيزيس66ت ک66ه ع66ذاب جنس66ی و م66رگ را ني66ز ب66رای انس66انهای     

  بيشمار، بغرنج تر و شديدتر کرده است؟

ما در مبارزه با نابرابری اجتماعی و ستم، برای کاستن از شدت ضرباتی که طبيعت 

د من اينست که مارکسيسم پيوس6ته کوش6يده و   اعتقا. بر ما وارد می کند نيز می جنگيم      

می کوشد تا بطريقی صحيح با وظايفی که در برابر جامعه ی ما ق6رار گرفت6ه، دس6ت و                 

ه6واداران فروي6د ب6ا تمرک6ز روی احساس6ات جنس6ی، مش6کالت اجتم6اعی         . پنجه نرم کند 

ام اهمي6ت  و نتيجه چيس6ت؟ اينک6ه ب6رغم تم6    . انسان را يا ناديده گرفته يا کم بها داده اند   

نظری روانکاری، بهره وری عمل6ی از درم6ان ه6ای آن در جامع6ه ی م6ا، منحص6رًا در                  

از س6وی ديگ6ر، تص6وير م6ا از     . اختيار يک اقليت ممتاز بس6يار کوچ6ک ق6رار م6ی گي6رد         

الهام بخش پاره ی عظيمی از بشريت بوده است؛ و اگر توفيق " انسان سوسياليستی"

 و متحم6ل شکس6تهای دهش6تناکی ش6ده اي6م، ل6يکن       ما در مبارزه هم6واره يکس6ان نب6وده        

توانس66ته اي66م ک66وه ه66ا را از ج66ا بکن66يم؛ در ص66ورتيکه جمي66ع روانک66اوان جه66ان ممک66ن    

نيست بتوانند حتی يک مثقال از اين تج6اوزگری ک6ه جه6ان م6ا را ب6ه ج6وش و خ6روش                     

  .آورده، بکاهند

ن6د ک6رد؛   را هم تعقيب خواه " انسان سوسياليستی "آری، احساسات جنسی و مرگ،      

ليکن ما اطمينان داريم که او حتی در مقابله با اينها نيز از تجهيزات بهتری برخوردار 

و اگ6ر سرش6ت او کماک66ان تج6اوزگر ب6اقی بمان6د، در ع6وض جامع66ه ی او،       . خواه6د ب6ود  

فرصت هائی بی اندازه بيشتر و متنوع تر از آنچه در اختيار انسان بورژوائی است در 

   ش666ت، ت666ا او کش666ش ه666ای غري666زی خ666ود را ترفي666ع بخش666د و ب666ه  اختي666ار او خواه666د گذا

 )١١(آنطورها هم که شلی " انسان سوسياليستی"حتی اگر . مصرف های خالق برساند
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ع6اری از منزل6ت، آزاد،   "نباش6د،  " عاری از گناه و رنج    "در خيال خود می پرورانيد،      

ش و  از هرگون6ه پرس6ت  بار، بی ملت، و ره6ا    بالنده، انسانی برابر، بی طبقه، بی ايل و ت        

و حتی ممکن است آنط6ور ک6ه تروتس6کی پ6يش بين6ی م6ی ک6رد، ه6ر                   خواهد بود " هيبت

عضو ساده ی جامعه سوسياليستی برای خود ارسطو، گوته، يا مارکس ن6وعی باش6د،             

انسان هائيکه برغم ميزان کشش های تجاوزگر و غرايز جنسی خود، مظهر برخ6ی از    

 قل6ه ه6ائی  "و ما فکر م6ی کن6يم   .  زمان حاضر هستندعالی ترين دستاوردهای بشری تا 

نه "  سوسياليستیانسان" ما در . ديدار خواهد گشت   اين ارتفاعات نيز پ    حتی بلندتر از  

آخرين محصول بی عيب و نقص تکامل را می بينيم، و نه انته6ای ت6اريخ را؛ بلک6ه ب6ه                  

  ،"انس6666ان سوسياليس6666تی"ممک6666ن اس6666ت . ي6666ک معن6666ا، او فق6666ط آغ6666از ت6666اريخ اس6666ت 

unbehagen   آن اض66طراب و رن66ج تحمي66ل ش66ده ب66ر حي66وان درون آدم66ی بوس66يله ی ، 

بع66الوه ممک66ن اس66ت خ66ود اي66ن، براس66تی، از اساس66ی ت66رين   . تم66دن را، عم66ًال ح66س کن66د 

تضادها و تشنجات درون آدمی باشد که انسان را وادار ب6ه تکام6ل بيش6تر و ص6عود ب6ه          

  .ارتفاعاتی سازد که خارج از محدوده ی تصور ماست

اين عقايد ب6رای ه6ر مارکسيس6تی ب6ديهی اس6ت و باي6د اينط6ور باش6د؛ ب6ه هم6ين دلي6ل                  

شايد الزم است از بيان اين مطالب در کنفرانسی از محقق6ين سوسياليس6ت ع6ذرخواهی         

ام66ا بدبختان66ه، در ش66رايط حاض66ر جن66بش ک66ارگری و تفک66ر سوسياليس66تی، تک66رار    . ک66نم

ن حق6ايق، غالب6ًا، ي6ا بدس6ت فراموش6ی      بعضی از حقايق ابتدائی ضروريست، چرا ک6ه اي6       

م6ثًال، ش6نيده ام ک6ه      . سپرده شده، و يا در خدمت سياستی مشکوک تحريف گردي6ده ان6د            

باش6د ک6ه   " انس6ان سوسياليس6تی   "می گويند موضوع مناسب برای تحليل من، باي6د آن           

من تنها در صورتی می توانم . امروز در اتحاد جماهيرشوروی يا در چين بسر می برد

ن نظری داشته باشم که قبول کنم اين دو کشور، ب6ه هم6ين زودی، ب6ه سوسياليس6م               چني

من چنين فرضی را قبول ندارم و فک6ر نم6ی ک6نم        . دست يافته يا تقريبًا به آن رسيده اند       

که يک عضو عادی يا حتی يک عضو پيشرفته ی جوامع امروزين شوروی و چين را   

  .صيف نمودتو" انسان سوسياليستی"بتوان به عنوان يک 
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البته ما در ضمن مکالمات، از اتحاد شوروی، چين، و دول مرتبط و غير مرتبط ب6ه           

ياد م6ی کن6يم؛ و ت6ا زم6انی مج6از         " کشورهای سوسياليستی "آنها، اصطالحًا به عنوان     

        ب666ه اينک666ار هس666تيم ک666ه قص666دمان ص666رفًا ق666رار دادن اي666ن رژي666م ه666ا در مقاب666ل دول           

ن دادن خصلت ما بعد سرمايه داری آنها باشد، و يا اينکه سرمايه داری به منظور نشا

بخ66واهيم ب66ه منش66اء و آم66ال سوسياليس66تی حکوم66ت ه66ا و سياس66ت ه66ای اي66ن کش66ورها    

لک66ن موض66وع م66ورد عالق66ه ی م66ن در اينج66ا عبارتس66ت از ي66ک توص66يف   . اش66اره کن66يم

ص6حيح نظ66ری از س6اخت اي66ن جوام6ع، و ماهي66ت رواب6ط انس66انی، ک6ه در چ66ارچوب اي66ن      

 س66ال پ66يش، ٣٠ش66ايد بخ66اطر داش66ته باش66يد ک66ه ب66يش از  . اخت در ح66ال تکام66ل اس66تس66

استالين اعالم کرد که اتحاد شوروی ساختن سوسياليسم را به اتمام رسانده است؛ اين 

نکت66ه، عل66ی رغ66م پدي66ده ی ب66ه اص66طالح اس66تالين زدائ66ی و متالش66ی ش66دن بس66ياری از      

ورت يک666ی از اص66ول مرک666زی  اس66طوره ه66ای استالينيس666م، ت66ا ب666ه ام66روز ني66ز ب666ه ص66      

مضافًا، جانشينان اس6تالين م6دعی هس6تند        . ايدئولوژی رسمی شوروی باقی مانده است     

که اتح6اد ش6وروی اين6ک در ح6ال انتق6ال از سوسياليس6م ب6ه کمونيس6م اس6ت، و ي6ا دارد                   

وارد آن مرحله ی عاليتر از جامع6ه ی ب6ی طبق6ه م6ی ش6ود ک6ه تکمي6ل کنن6ده ی م6داری               

انق66الب اکتب66ر در زمين66ه ی تغيي66ر و تح66ول سوسياليس66تی مفت66وح    اس66ت ک66ه بوس66يله ی  

  .گرديد

سخنگويان جمهوری خلق چين نيز ادعاه6ائی از هم6ين دس6ت در م6ورد کش6ور خ6ود            

انديشه ی جزم6ی استالينيس6تی پيرام6ون دس6تاوردهای سوسياليس6م در اتح6اد          . کرده اند 

يری بس66زا ميرف66ت ت66أث " انس66ان سوسياليس66تی "ش66وروی، ب66ر تص66ور عم66ومی ک66ه از     

گذاش666ته، آن666را تغيي666ر داده اس666ت؛ و اي666ن حت666ی در م666ورد تفک666ر بس666ياری از محقق666ين     

: لکن بداهت موضوع زير آنی است و بايد اينطور باشد    . سوسياليست نيز صادق است   

ي66ک انس66ان ع66ادی در جامع66ه ی ش66وروی، چ66ه در زم66ان اس66تالين، و چ66ه در دوره ی      

دارد آنچن6ان مغ6اير   " انسان سوسياليستی"جانشينان او، با مفهومی که مارکسيسم از     

ن6دانيم، و ي6ا مفه6وم مارکسيس6تی را      " انس6ان سوسياليس6تی   "است، که ما يا بايد او را        
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.  کاری که مکت6ب انديش6ه ی استالينيس6تی ب6ی سروص6دا انج6ام داده اس6ت       -دور بيندازيم 

اين مرافع6ه ب6ر س6ر آي6ات کت6اب آس6مانی نيس6ت، بلک6ه ب6رای م6ا موض6وعی اس6ت ح6ائز                    

اس6ت، در  " انس6ان سوسياليس6تی  "اگر هدف ما    . زرگترين اهميت های نظری و عملی     ب

 هم برای تفک6ر نظ6ری   -اينصورت مفهوم و تصور ما از اين انسان اهميتی حياتی دارد         

 سياس66ی جن66بش ک66ارگری، و ه66م ب66رای توان66ائی ي66ا ع66دم   -م66ا، ه66م ب66رای فض66ای اخالق66ی 

  .توانائی ما در برانگيختن طبقه ی کارگر خويش

را تولي66د " انس66ان سوسياليس66تی"ان او ت66ا پ66يش از اس66تالين، وارکس و جمي66ع پي66رم66

کننده ای آزاد می پنداشتند که حتی در مرحله ی به اصطالح پائين ت6ر کمونيس6م، تح6ت       

ي6ک اقتص6اد منطق66ی و ب6ا برنام66ه، مش6ترکًا ب66ا ديگ6ران ک6ار م66ی کن6د؛ انس66انی ک6ه ديگ66ر         

جارت مشغول نيست، بلک6ه ک6االئی را ک6ه او    بصورت خريدار يا فروشنده در بازار به ت      

تولي66د م66ی کن66د در اختي66ار ک66ل جامع66ه ق66رار م66ی گي66رد و متق66ابًال او ني66ز ک66االی مص66رفی    

، هم6انطور ک6ه از   "انسان سوسياليس6تی . "خويش را از ذخاير جامعه دريافت می دارد    

س6ت  اسم آن پيداست، در جامعه ای بسر می برد ع6اری از طبق6ه و دول6ت؛ او انس6انی ا           

آزاد از ستم های اجتماعی و سياسی، اگر چ6ه در آغ6از ک6ار ممک6ن اس6ت ب6ار م6وروثی           

 ب6ر دوش  - باری را ک6ه دائم6ًا از س6نگينی آن کاس6ته م6ی ش6ود      -نابرابری های اجتماعی 

جامعه ای که او در آن بسر می برد بايد جامعه ای باشد آنچنان توس6عه     . خود حمل کند  

دن که ديگر هيچ نياز يا الزام عينی برای بازگردانيدن يافته، ثروتمند، با فرهنگ و متم

  .هرگونه نابرابری و ستم نداشته باشد

            اي666ن چي666زی ب666ود ک666ه جمي666ع مارکسيس666ت ه666ا، ت666ا پ666يش از اس666تالين، آن666را ب666ديهی       

اي66ن هم66ان اي66ده آل66ی ب66ود ک66ه اله66ام بخ66ش چن66دين نس66ل از سوسياليس66تها  . م66ی پنداش66تند

ک66ه ی ق66رن حاض66ر، پ66ا ب66ه يس66م هرگ66ز ب66ه عن66وان ني66روی محر ب66دون آن سوسيال-گردي6د 

مارکسيس66م نش66ان داده اس66ت ک66ه گ66رايش ک66ل توس66عه ی   . عرص66ه ی وج66ود نميگذاش66ت 

، توأم با تکنولوژی، صنعت و پروسه ی توليد اشتراکی روزافزون آن،      جامعه ی جديد  

      و ب66دين وس66يله، مارکسيس66م خص66لت    گرايش66ی اس66ت ب66ه س66مت اي66ن نتيج66ه ی غ66ائی؛       
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را ک66ه اس66تالين و ام66ا، چي66زی .  بينان66ه ی آن اي66ده آل را ب66ه ثب66وت رس66انيده اس66ت  واق66ع

ب6ه جهاني6ان عرض6ه ک6رده ان6د، چي6زی          " انسان سوسياليس6تی  "وان  جانشينان او به عن   

اي66ن . در تص66ور مارکسيس66تی نيس66ت" انس66ان سوسياليس66تی"ج66ز المثن66ای رق66ت انگي66ز 

ی می کن6د ک6ه اب6زار تولي6دی آن در       درست است که تبعه ی شوروی در جامعه ای زندگ         

مالکيت دولت است، نه سرمايه داران؛ و همين امر انعکاس خود را، به همين زودی،   

حت66ی عق66ب افت66اده ت66رين  . در برخ66ی از جوان66ب مترق66ی انديش66ه ی او بج66ا گذاش66ته اس66ت 

در . کارگر شوروی، مالکيت عمومی ابزار توليد را بصورت امری بديهی تلقی می کند  

        ، مالکي666ت خصوص666ی ي666ک کارخان666ه ي666ا ي666ک مع666دن زغ666ال س666نگ، تفال666ه ی      نظ666ر او

. حتی فکر چن6ين چي6زی او را مش6مئز م6ی کن6د      . تهوع آوری است از گذشته ای وحشی      

    ژوائی ب66ه برخ66ورد او ب66ه اي66ن مس66أله، مث66ل برخ66ورد ه66ر عض66و جامع66ه ی م66درن ب66ور     

 مع6ذلک، اي6ن جوان6ب       .م6وقعيتی اجتم6اعی ک6ه در ش6أن انس6ان نيس6ت            :  است برده داری 

 - اگر چ6ه در انديش6ه ی او وج6ود دارن6د       -مترقی در طرز فکر انسان جامعه ی شوروی       

  .لکن جوانب حاکم بر روان اجتماعی او نيستند

جامع66ه ی ش66وروی از ناي66ابی م66واد، و در درج66ه اول از ناي66ابی کااله66ای مص66رفی،       

       ک66ه در ط66ول  س66خت رن66ج ب66رده و هن66وز ه66م رن66ج م66ی ب66رد؛ و اي66ن خ66ود ع66املی اس66ت        

ده66ه ه66ای متم66ادی، منج66ر ب66ه بازگش66ت گريزناپ66ذير و تش66ديد نابرابريه66ای اجتم66اعی         

گردي66ده، ش66کافی عمي66ق ب66ين اقليت66ی ممت66از و اکثريت66ی مح66روم ايج66اد ک66رده، نيروه66ای    

اقتص66ادی ب66ازار را مج66ددًا و خودبخ66ود مس66تقر س66اخته، و ني66ز س66بب احي66اء و گس66ترش  

  .ولت شده استوحشتناک وظايف ستمگرانه ی د

ب6ه جهاني6ان عرض6ه ک6رد،     " انس6ان سوسياليس6تی  "انسانی را که استالين به عن6وان     

کارگر يا دهقانی بود گرسنه، ژنده پوش و حتی پابرهنه؛ انس6انی ب6ود س6رگرم خري6د و              

فروش يک پيراهن، لنگه ای از اثاثيه ی منزل، چند مثقال گوشت و حتی تک6ه ای ن6ان      

 س6اعت تح6ت انض6باطی    ١٢ يا ١٠اه؛ کارگری بود که روزی    در بازار سياه يا نيمه سي     

ی واقع6ی ي6ا قالب6ی را ب6ا     عرق می ريخ6ت، و گ6اهی ني6ز س6زای جرم6         نظامی در کارخانه    
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او جرأت انتقاد از مدير کارخانه . سالها حبس در اردوگاههای کار اجباری پس می داد       

ترين عقيده ای را او حق نداشت کوچک. را نداشت، چه رسد به انتقاد از رؤسای حزبی

او . در باره ی مسأله مهمی که بر سرنوشت او و کشورش تأثير می گذاشت، بيان کند       

ي6انی    ش6ور و ش6وقی ه6ذ    ب6ا  بايد مطابق دستور رأی می داد؛ و باز مطابق دستور، بايد          

ه66ورا م66ی کش66يد؛ و باي66د اج66ازه م66ی داد ک66ه اي66ن ب66ه اص66طالح ک66يش        " پيش66وا"ب66رای 

اينه6ا حق6ايقی اس6ت ک6ه     . ص6يت او را بب6اد تمس6خر بگي6رد        شخصيت، شأن انسانی و شخ    

رهبران شوروی اينک رسمًا ب6ه توص6يف آن پرداخت6ه ان6د، حق6ايقی ک6ه در بس6ياری از                   

گرچ66ه در . اس66ناد و م66دارک ش66وروی، ب66ا تأکي66د ب66ر اص66الت آنه66ا، انعک66اس يافت66ه اس66ت   

، ع66دم س66الهای اخي66ر، از ش66دت اي66ن ش66رايط بس66يار کاس66ته ش66ده، لک66ن، فق66ر، ن66ابرابری  

آزادی ه6666ای سياس6666ی و فک6666ری، و ني6666ز رع6666ب و وحش6666ت بوروکراتي6666ک، همچن6666ان    

  .حکمفرماست

قصد من از بازگوئی اين مطالب جدلی نيست، صرفًا بدين علت که من دليل عم6ده ی    

 گرچ66ه هرگ66ز در اي66ن زمين66ه -اي66ن وض66ع را، ن66ه فق66ط در امي66ال خبي66ث ح66اکمين م66ی بي66نم

فق6ر م6وروثی   : را در ش6رايط عين6ی م6ی بي6نم     بلک6ه دلي6ل عم6ده    -کمبودی وج6ود نداش6ته   

م6ی بايس6ت در ش6رايط ان6زوا، محاص6ره،      ) و اکن6ون چ6ين  (دهشتناکی که اتحاد شوروی  

اي6ن مس6أله ک6ه چن6ين کش6وری، در      . جنگ ها و مسابقات تسليحاتی، بر آن چيره ش6وند     

اين کشور . چنين شرايطی، بايد به سوسياليسم دست يابد، به هيچ صورت مطرح نبود        

، يعن66ی ايج66اد اساس66ی ت66رين "انباش66ت اولي66ه"بايس66ت تم66ام ان66رژی خ66ود را ص66رف م66ی 

. مق66دمات اقتص66ادی تح66ت مالکي66ت دول66ت، ب66رای س66اختن واقع66ی سوسياليس66م م66ی ک66رد    

نتيجتًا، حتی امروز نيز اتحاد شوروی جامع6ه ايس6ت انتق6الی، ب6دين معن6ی ک6ه در ج6ائی          

ای ه6ر ي6ک از اين6دو را در ه6م     بين سرمايه داری و سوسياليسم قرار گرفته، ويژگی ه6      

    آميخت666ه، و حت666ی از خ666ود عالئم666ی ب666روز م666ی ده666د ک666ه از دوران ب666دوی ت666ر پ666يش از  

         اي666ن ام666ر، بدبختان666ه، در م666ورد چ666ين، ويتن666ام،    . س666رمايه داری ب666ه ارث ب666رده اس666ت  

ما غرب6ی ه6ا، در م6ورد    . کره شمالی، و اکثر کشورهای اروپای شرقی نيز صادق است   
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 ناتوانی ما در پيشبرد - های اين کشورها، مسؤوليت سنگينی به گردن داريمنابسامانی

ول6ی اگ6ر ق6رار باش6د م6ا وظ6ايف           . سوسياليسم در غرب، دليل غائی شکست آن6ان ب6وده         

خود را از نو متقب6ل ش6ويم، و نس6لی جدي6د از سوسياليس6تها را ق6ادر ب6ه از س6ر گ6رفتن             

ه هايی را ک6ه ط6ی ده6ه ه6ای گذش6ته در      مبارزه کنيم، بايد تمام سؤء تفاهمات و اسطور  

ما بايد سوسياليسم . باره ی سوسياليسم رواج يافته، يکسره، از فکر خود بدور افکنيم

را، برای اولين و آخرين بار، نه از اتحاد شوروی يا چين و دستاوردهای مترقی آنان، 

" ليس66تیانس66ان سوسيا"بلک66ه از المثن66ای قالب66ی استالينيس66تی و م66ا بع66د استالينيس66تی    

  .تفکيک کنيم

 س6بب ش6د    ک6ه من در اينجا نمی توانم وارد انگيزه های جزمی و جاه طلبانه ای شوم 

استالين و اطرفيان او اعالم کنند که اتحاد شوروی ب6ه سوسياليس6م دس6ت يافت6ه اس6ت؛          

    هم66ان انگي66زه ه66ايی ک66ه جانش66ينان ام66روزی اس66تالين را ني66ز وادار ب66ه چن66ين تظ66اهری    

نجا من فقط عالقه دارم تأثيری را که اين انديشه ی جزمی يا خود نم6ايی          در اي . می کند 

اي6ن ام6ر س6بب    . بر سوسياليسم در غرب داشته، ببينم؛ و آين تأثيری بوده مصيبت ب6ار            

ايج66اد ي66أس در جن66بش ک66ارگری م66ا ش66ده، و در تفک66ر سوسياليس66تی گيج66ی بب66ار آورده   

رويدادهای اتحاد شوروی را برانداز طبقه ی کارگر ما، با نگاه زيرکانه ی خود، . است

، اگ6ر : "ران عم6ًال ب6ه خ6ود م6ی گوين6د      اي6ن ک6ارگ   . کرده و نتيجه ی خ6ود را گرفت6ه اس6ت          

 بس6ياری از روش6نفکران  ."  ايده آل اينست، ما از خير آن گذشتيم  انسان سوسياليستی، 

سوسياليس66ت م66ا ني66ز واک66نش مش66ابهی از خ66ود نش66ان داده ان66د، و ي66ا، آنچن66ان گرفت66ار     

طوره سازی استالينيستی و شيوه ی مکتب گرايی شده اند که آن ح6رارت و ني6روی       اس

تعهد سوسياليستی را از کف داده، و روحيه ی خود را آنچنان باخته اند که ديگر قادر      

  .به مبارزه با يأس و رخوت در صفوف طبقه ی کارگر نيستند

، بهش6ت را از  می گويند قوم يس6وعيون چ6ون نتوانس6ت زم6ين را ب6ه بهش6ت برس6اند              

اس6تالين و استالينيس6م ني6ز، ع6اجز از ارتق6اء روس6يه ی فقي6ر و        . آسمان به زمين کشيد  

. محنت زده به سطح سوسياليسم، سوسياليسم را به سطح نکبت بار روس6يه تن6زل داد               
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حتی اگر اين درست م6ی ب6ود،   . ممکن است مدعی شد که آنان بايد اينکار را می کردند      

. ما بايد مقام راستين سوسياليسم را به آن بازگردانيم     : ری است اکنون کار ما چيز ديگ    

م66ا باي66د اي66ن را ب66ه طبق66ه ی ک66ارگر و روش66نفکران خ66ود توض66يح ده66يم ک66ه چ66را اتح66اد     

شوروی و چين، برغم دستاوردهای تحسين آميزی که در خور شناسايی و همبس6تگی        

ما بايد تص6وير    . شندنبوده اند و نمی توانستند با     " انسان سوسياليستی "ماست، خالق   

اي6ن تجدي6د   . را، با تم6ام عظم6ت معن6وی آن، دوب6اره زن6ده کن6يم        " انسان سوسياليستی "

حيات نخست بايد در انديشه ی خود م6ا انج6ام بگي6رد؛ و س6پس، ب6ا ايم6انی راس6خ و ب6ا                

سالح سياسی نو در دست، بايد آگاهی و عقيده ی سوسياليستی را به صفوف طبقه ی      

  .کارگر ببريم

از پاي66ان س66خنان دويچ66ر، نام66ه ای از هرب66رت م66ارکوزا قرائ66ت گردي66د و س66اير  پ66س [

 ه6ر  - رابرت کوهين، شين ميگ، دونالد مک کلوی و راب6رت وول6ف         -سخنرانان حاضر 

چند تن از شنوندگان نيز سؤال هايی را طرح کرده، عقاي6دی     . يک سخنانی ايراد کردند   

  .]را ايراد نمودسپس دويچر سخنان اختتامی زير . را ابراز داشتند

  

                      *                       *                           *   

  


