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  ها و ايرادها پاسخ به سوال

  
آقای رئ>يس، فک>ر م>ی ک>نم اينک>ه گفتي>د م>ن اکن>ون ب>ه س>ؤاالت پاس>خ خ>واهم داد ت>ا                    

من هنوز دارم از آن حالت بهت زدگی، که دستکم در نيمه ی اول . حدودی اغراق باشد

ياد گ>رفتن حت>ی در س>ن م>ن ه>م دي>ر نيس>ت؛        . اين بحث به من دست داد، بيرون می آيم  

  .شه چيزهايی ياد می گيردانسان همي

م>ن  . بايد از دو سخنران آخر که احساس واقع بينی مرا بمن باز گرداندند تشکر ک>نم         

می توانم موافق يا مخ>الف آن>دو باش>م؛ بهرح>ال م>ی ت>وانيم ب>ا يک>ديگر ب>ه ج>ر و بح>ث               

با وجود اين، فکر می کنم باي>د در پاس>خ خ>ود، س>خنرانان نيم>ه اول بح>ث را        . بپردازيم

مخاطب قرار ده>م، زي>را در آن نيم>ه ی اول ب>ود ک>ه عوارض>ی نگ>ران کنن>ده در             بيشتر  

اين شور و حرارت روشنفکرانه و خالق>ی ک>ه افک>ار قش>ر روش>نفکر و نس>ل محقيق>ين            

لک>ن اي>ن ام>ر نت>ايج ض>منی      . جوان آمريکا را بخود مشغول داشته، به چشم م>ی خ>ورد   

  .ناک می رسدغريبی هم در بردارد که به نظر من بسيار بسيار خطر

. بيانيه ی ارسالی پروفسور مارکوزا حالتی تقريبًا بهت زده در من ايجاد ک>رده اس>ت     

از آنجائی ک>ه س>خنرانان اول در حقيق>ت در حماي>ت از اي>ن اله>ام دهن>ده ی غاي>ب خ>ود                     

متفق القول بودند، من هم متأسفانه بايد س>خنانم را روی بياني>ه ی پروفس>ور م>ارکوزا           

 يا چهار نکته ی مهم را پيش می کشد، ولی بشکلی آنچنان مبهم و او سه. متمرکز کنم

  .اغفال کننده که اين نيز خود بحث را تا حدودی دشوار می کند

او، پيش از هر چيز، م>دعی اس>ت ک>ه م>ا ب>ه مرات>ب از م>ارکس و مارکسيس>م پيش>ی                   

جسته ايم، و جامع>ه ی پيش>رفته ی م>ا در غ>رب مارکسيس>م را منس>وخ ک>رده اس>ت؛ و                   
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م>ن ه>ر وق>ت اين>را م>ی ش>نوم ک>ه        . يجتًا، م>ا باي>د از مارکسيس>م ق>دمی فرات>ر بگ>ذاريم         نت

مارکسيس>>م مس>>لمًا آخ>>رين ک>>الم در توس>>عه ی تفک>>ر انس>>ان نيس>>ت و باي>>د از آن فرات>>ر    

اين انتقادی بسيار مارکسيستی از مارکسيسم است . رفت، ميل دارم بگويم درست است

 نيز بايد به اين فکر افتاد که مارکسيس>م واقع>ًا از   اما لحظه ای . و من آنرا تأييد می کنم     

  .چه نظر اينچنين منسوخ گرديده، و ما قرار است از مارکسيسم به کجا برويم

 -آي>>ا تض>>اد اساس>>ی جامع>>ه ی س>>رمايه داری: نخس>>ت باي>>د اي>>ن س>>ؤال را مط>>رح ک>>رد

 ی  يعنی تضاد ب>ين پروس>ه  -همان که مارکسيسم آنرا تشخيص داده و تحليل کرده است    

اجتماعی توليد و خصلت غير اجتماعی کنترل بر توليد بوس>يله ی مالکي>ت خصوص>ی،            

از ميان رفته است؟ يا اينکه با گذشت هر دهه، اين تضاد عميقتر و عميقتر، و هر چ>ه       

  بيشتر غير منطقی ميگردد؟

به ما ميگويند که جامعه ی پيشرفته ی آمريکا،تحليل مارکسيس>تی از س>رمايه داری       

اما آيا براستی اي>ن جامع>ه ک>ه تع>ادل اجتم>اعی و ت>داوم تولي>دی               .  کرده است  را منسوخ 

  خود را با کمک جنگی تقريبآ دائمی حفظ ميکند، تحليل منطقی را منسوخ کرده است؟

من از درک آن طرز فکر منطقی يا غير منطقی که اشخاص را ب>ه اي>ن نتيج>ه گي>ری                  

، تشخيص>ی را  ١٩٦٦وانيم در سال به ما ميگويند که ممکن نيست بت     . ميرساند عاجزم 

و اضافه ميکنند .  استوار است، هنوز معتبر بدانيم١٨٦٧که بر مبنای تکنولوژی سال 

  .که بنابراين، ما از مارکسيسم بمراتب فراتر رفته ايم

من ميگويم که خير، بر عکس، مارکس بقدری از نظر فکری از عصر خ>ويش و از               

وتر بود که ما حتی امروز نيز در بسياری جهات جامعه ای که در آن زندگی می کرد جل

و اگر کسی می خواست در اين باره مطمئن ش>ود، فق>ط ک>افی ب>ود ک>ه      . از او عقب تريم 

  .به اين بحث ما گوش می کرد

حقيقت اين است که يکصد سال قبل، مارکس، پيش درآمد سوسياليسم را جامع>ه ای          

سيده باشد، جامع>ه ای ک>ه ق>ادر ب>ه     پنداشت که از نظر توسعه ی تکنولوژی بحداعلی ر   

مقياسی آنچنان فراوان باشد که حتی تصور چنين جامع>ه ای در عص>ر           در   کاالهاتوليد  
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 اگ>>ر ق>>رار ب>>ود کس>>ی آم>>ار تولي>>د س>>رانه را در اکث>>ر   .او تفريب>>آ جنب>>ه ی تخيل>>ی داش>>ت

جوامع پيشرفته ی سرمايه داری در قرن نوزدهم تحليل کن>د، ب>ه اي>ن نتيج>ه م>ی رس>يد             

ه اگر سوسياليسم در آن زمان پيروز می شد، در واقع در جائی پيروز شده بود که بنا ک

 -اين انتقاد بر مارکس وارد اس>ت    . بر معيارهای کنونی ما، جامعه ای عقب افتاده است        

اينکه او بقدری از نظر فک>ری از عص>ر خ>ويش جل>وتر ب>ود، و اتفاق>آ از عص>ر م>ا ه>م           

به ما می گويند که مارکس جامعه .  او هم نرسيده يمهمينطور، که ما هنوز به گرد پای    

 تم>>ام اي>>ن دس>>تگاههای  - و ماش>>ين)١٢(ای را پ>>يش بين>>ی نک>>رد ک>>ه در آن س>>يبرنتيک   

م>>ارکس جامع>>ه ای را .  ک>ار انس>>ان را در مقي>>اس کن>ونی انج>>ام ده>د   -ک>امپيوتر و غي>>ره 

. ين مه>م باش>د  چن> نپيش بينی نکرده بود که در آن دانشمندان و دانشمندان درجه يک اي   

اما، برعکس، مارکس هميشه اينطور فرض م>ی ک>رد ک>ه جامع>ه ی او، بهم>ان زودی،          

اش>کالی ن>دارد   . می رفت که بدل ب>ه چن>ين جامع>ه ای گ>ردد، و اش>تباه او در هم>ين ب>ود         

گف>>تن اينک>>ه نظري>>ه ای ک>>ه يکص>>د س>>ال پ>>يش فرمول>>ه ش>>ده، ام>>روز مس>>لمآ در بعض>>ی    

 اگ>ر ب>ه م>ا نگفت>ه     -کثر کسانی که اينرا می گويند     جوانب منسوخ گرديده است؛ وليکن ا     

 معموال در -از ستم اين جامعه بايد به مواد مخدر پناه ببريم" رهائی " باشند که برای 

خاتمه اضافه می کنند که بايد به عقايد پيش از مارکس رجعت ک>رد، منجمل>ه مس>يحيت              

  .که دو هزار سال قبل از مارکسيسم قديمی تر است

رين صورت، وقتی با آن دسته از منتقدين بس>يار ع>الم و سفس>طه پ>رداز     ويا، در بهت 

 ن>ه  -مارکسيسم سر و کار پيدا می کنيم، پيشنهاد آنان به ما بازگشت و عقب گ>رد اس>ت        

 بلکه بازگشت ب>ه سوسياليس>م تخيل>ی ي>ا مکت>ب منط>ق گرائ>ی ق>رن                  -به دوران طفوليت  

. ه>>د ک>>ه بازگش>>ت ناپ>>ذير اس>>ت  ل>>يکن انقالبه>>ائی در انديش>>ه ی انس>>ان رخ ميد  . هيج>>ده

هيچکس نمی تواند به سيستم نجوم شناسی در دوره ی پيش از کوپرنيک برگردد، اگر 

چه تکامل انديشه ی انسان از کوپرنيک به انشتين ارتقاء يافته است؛ اما برای اينکار        

  . سال وقت الزم بود٢٥٠تقريبآ 
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از چگ>ونگی تکام>ل آت>ی     ص>رفنظر  -  من فکر نمی کنم ت>ا وقت>ی نظ>ام س>رمايه داری          

.  همچنان پابرجاست، انتقاد گسترده ی مارکسيسم از اين نظام واقع>آ منس>وخ ش>ود         -آن

عدم شکيبائی ما نس>بت ب>ه برخ>ی  از فرم>ول ه>ای آش>نا و ب>داهتهای مارکسيس>م ب>دين                  

  .معنی نيست که اين ها ديگر غلط و بی مصرف شده اند

کافی است به دوران مارکس جوان بعضی ها فکر می کنند برای حل مسايل عصر ما 

بازگش>>ت و ب>>ه س>>خنوری و تک>>رار خ>>ارج از مض>>مون و ط>>وطی وار انديش>>ه ی نوپ>>ا و  

لک>ن اين>ان ب>ا اي>ن ک>ار      .  و از خود بيگانگی، پرداخت)١٣(حتی خام او در باره ی تجسم     

از مارکسيسم فراتر نمی روند، بلکه از مارکس عاق>ل ب>ه م>ارکس ن>ارس، ب>ه مارکس>ی        

  .ريبًا نابالغ است، بر می گردندکه هنوز تق

 - بق>ول يک>ی از س>خنرانان   -ام>ا حت>ی م>ارکس ناب>الغ، در مق>ام مقايس>ه ب>ا کس>انی ک>ه         

  .گرايشی به بازگشت به دوران طفوليت دارند، انديشمندی بسيار پخته است

بنظر من، مارکسيسم و پيش بينی های مارکسيستی سوسياليسم تاکنون فقط در يک           

و آن .  ی مهم، تا حدودی بوس>يله ی روي>دادها م>ردود ش>ده اس>ت      مورد و در يک نکته    

       اينک>>>ه، پي>>>روزی سوسياليس>>>م ت>>>ا ب>>>ه ام>>>روز، ن>>>ه در يک>>>ی از جوام>>>ع پيش>>>رفته ی        

س>>رمايه داری، بلک>>ه در جوام>>ع عق>>ب افت>>اده بدس>>ت آم>>ده اس>>ت؛ ج>>وامعی ک>>ه س>>اخت     

 -ه>ای فئ>ودالی  فئودالی آنها تحت ضربات سرمايه داری داش>ت از ه>م ميپاش>يد و نظ>ام              

س>>>>رمايه داری آنه>>>>ا تح>>>>ت ض>>>>ربات ترکيب>>>>ی از انق>>>>الب ه>>>>ای ب>>>>دوی ب>>>>ورژوائی و    

  .سوسياليستی، در هم فرو ريخت

و بدين ترتيب، ما ميراث اين رويداد تاريخی را به دوش می کشيم، روي>دادی ک>ه در           

بين شرق و غرب، ما شاهد : واقع با آنچه مارکسيسم پيش بينی کرده بود مغايرت دارد

فاوت و شکافی فاحش هستيم، شکافی ک>ه متأس>فانه تماي>ل ب>ه گس>ترش خ>ود دارد؛ و                 ت

  .اين چيزی است که هم به ضرر شرق و هم به ضرر غرب تمام می شود

 چ>ه در اي>ن کش>ور، چ>ه     -برای مارکسيستها، سوسياليستها، و محققين سوسياليست    

حرک>ت بس>وی    مسأله ی بزرگ عصر ما، مسأله بزرگ جن>بش م>ا در    -در جاهای ديگر  
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و جامعه ی سوسياليس>تی، اينس>ت ک>ه    " انسان سوسياليستی"هدف خود، يعنی بسوی   

چگون>ه باي>>د ش>کاف ب>>ين راه>ای ت>>اريخی جداگان>ه و متن>>افری را ک>ه ش>>رق و غ>>رب در      

اين مسأله ای واقعی است که نمی ت>وان ب>ا گري>ز از آن، ب>ه             . پيش گرفته اند، بهم آورد    

  .مواد مخدر پناه برد"  بخشرهائی"عرصه ی تخيالت يا قلمرو 

   دل>>م ميخواس>>ت م>>ی توانس>>تم در ش>>ور و اش>>تياق رفيقم>>ان در ب>>اره ی آنچ>>ه در چ>>ين   

     اين>>را دل>>م .  س>>همی داش>>ته باش>>م- رفيق>>ی ک>>ه در س>>مت راس>>ت ت>>االر نشس>>ته -م>>ی گ>>ذرد

م>>ی خواس>>ت، زي>>را ب>>ه اي>>ده آليس>>م انقالب>>ی و ارزش ب>>ين الملل>>ی عظيم>>ی ک>>ه برخ>>ی از   

  .البی چين بوجود آورده، واقف هستمابداعات انق

متأسفانه، تحقيری اينچنين ايده آليستی و خودسرانه از واقعيت ش>رايط م>ادی چ>ين،     

       يعن>>>ی عق>>>ب افت>>>ادگی ص>>>نعتی و فرهنگ>>>ی کش>>>وری ک>>>ه درس>>>ت در وس>>>ط اي>>>ن فق>>>ر و   

عقب ماندگی وحشتناک، قهرمانانه دست به يک انقالب سوسياليستی زده است، ب>اری      

و متأسفانه، همين عواملند ک>ه گارده>ای س>رخ    . قيری، برای ما بی فايده است   چنين تح 

عالوه بر طرد به اصطالح تجديد نظرطلبی روسيه، بتهوون و شکسپير را ني>ز بعن>وان    

  .جفنگيات بی مصرف يک فرهنگ بورژوائی منحط، تخطئه می کنند

را ب>ه عن>وان عمل>ی    نمی ت>وانم اين>  . من نمی توانم اينرا به عنوان سوسياليسم بپذيرم       

 گرچ>>ه از بعض>>ی لح>>اظ -و ني>>ز نم>>ی ت>>وانم ک>>يش شخص>>يت م>>ائو را . آزادي>>بخش بپ>>ذيرم

  . به عنوان چيزی بهتر از کيش شخصيت استالين بپذيرم-بيشتر قابل توجيه است

کليه ی اين رويدادها، شکاف فجيعی را که جوامع سرمايه داری پيش>رفته ی غ>رب،      

از جوامع انقالبی ما بعد سرمايه داری شرق جدا ک>رده،       منجمله طبقات کارگر آنان را،      

بازتر و عميق تر می کند؛ و بنظر می رسد که سابقه ی تاريخی اين ام>ر، ش>کافی ب>ود        

  .که در حين جنگهای مذهبی بين کشورهای کاتوليک و پروتستان بوجود آمد

لي>ه  پروتستان گرائی خود نيز به عنوان جنبش>ی آزادي>بخش، ب>ه عن>وان اعتراض>ی ع      

س>>تمگری کليس>>ای کاتولي>>ک، ش>>روع بک>>ار ک>>رد؛ لک>>ن در ض>>من پروس>>ه ی مب>>ارزه،      

و سپس، بع>د از  . پروتستان گرائی هم خصيصه های ستمگرانه ی خود را پرورش داد        
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 خ>>ط انفص>>ال ب>>ين   -دهه>>ا و ص>>دها س>>ال مب>>ارزه، تع>>ادلی در اي>>ن وض>>ع بوج>>ود آم>>د        

  . شدکشورهای کاتوليک و پروتستان ديگر نمی بايست محو می 

 همزيس>>تی ت>>اريخی اي>>ن دو ک>>يش م>>ذهبی رقي>>ب ک>>ه جنبش>>های اجتم>>اعی عظيم>>ی را    

چيزی شبيه اي>ن در دوره ی حي>ات م>ا ني>ز     . پشت سر داشتند، جلوه ای حقيقی پيدا کرد  

 ب>ين دو  - از ن>وع متض>اد و خص>ومت آمي>ز آن    -م>ا عم>ًال ش>اهد همزيس>تی      : اتفاق افتاده 

 از يکس>و، و   امپرياليستی غرب-ظام سرمايه داریننظام نسبتًا با ثبات بوده ايم؛ يعنی       

  . از سوی ديگرنظام ما بعد سرمايه داری و نيمه سوسياليستی شرق

اما به عقيده ی من، اين تشبيه تاريخی ممکن است از يک جنبه گمراه کننده باشد و  

پروتس>>تان گرائ>>ی و کاتولي>>ک گرائ>>ی م>>ی توانس>>تند ب>>رای م>>دتی ط>>والنی ب>>ه          . هس>>ت

جه>ان در عص>ر بع>د از جنگه>ای م>ذهبی، يعن>ی در ق>رون            . د ادام>ه دهن>د    همزيستی خ>و  

هفده و هيجده، هنوز جهانی واحد نبود؛ هنوز جهانی نبود که بوسيله ی تکنول>وژی و    

جه>انی ب>ود مرک>ب از واح>دهای پراکن>ده ی دول>ت ه>ای           . صنعت يکپارچگی يافته باش>د    

 شاهزادگان و فرقه های خاص ملی جوان؛ واحدهائی فئودالی و نيمه فئودالی که قلمرو

  .مذهبی بودند

تکنول>>وژی و توس>>عه ی  .  ب>>القوه و حت>>ی بالفع>>ل - واح>>دجه>>انی اس>>ت جه>>ان ام>>روز  

نيروهای توليدی، بشريت را ب>ه واح>دی تجزي>ه ناپ>ذير ب>دل س>اخته ک>ه س>خت خواه>ان                 

بش>>ريت ي>>ا در مض>>مون سوسياليس>>م در ه>>م خواه>>د آميخ>>ت، و ي>>ا ن>>ابود  . آمي>>زش اس>>ت

 پ>س از جنگه>ای   هم ازينروست که تکرار چيزی شبيه آن حالت تعادلی ک>ه          . خواهد شد 

جه>ان  . مذهبی بين فرقه های تقسيم شده بوجود آمد، ام>روز ديگ>ر امک>ان پ>ذير نيس>ت            

. يکتا خواهد شد و بايد چنين شود؛ و تنها سوسياليسم قادر به تأمين اي>ن وح>دت اس>ت    

آنچه از عهده ی سرمايه داری ب>ر م>ی آي>د، فق>ط تفرق>ه ی جه>ان و ب>ارآوردن مص>يبت          

  .است
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      طري>>ق رس>>يدن ب>>ه وح>>دت جه>>انی ک>>دام اس>>ت؟ آي>>ا در اي>>ن       : هام>>ا س>>ؤال اينس>>ت ک>>   

حيص و بيص، مبارزه ی طبقاتی در سراسر جهان می تواند ب>ه پروس>ه ای واح>د ب>دل      

  گردد؟

لک>>ن ش>>کی نيس>>ت ک>>ه . م>>ارکس گف>>ت ت>>اريخ بش>>ريت، ت>>اريخ مب>>ارزات طبق>>اتی اس>>ت

و حدتی يکسان در مبارزات طبقاتی، در تمام طول تاريخ و در کليه ی اعصار، با شدت 

ما اکنون اينرا می دانيم که انتقال از س>رمايه داری ب>ه   . سراسر جهان پيش نرفته است 

  .سوسياليسم مسأله ايست که نسلهای بسياری درگير آن خواهند بود

من از کندی آهنگ مبارزه ی طبقاتی در جامع>ه ی غ>رب آنق>در م>أيوس نش>ده ام ک>ه          

البت>ه ص>حيح اس>ت ک>ه طبق>ات ک>ارگر م>ا،             .  ک>نم  تحليل و پيش بينی مارکسيستی را ره>ا       

بخص>>وص گ>>روه مس>>ن تره>>ا در اي>>ن طبق>>ات، ب>>ه خ>>ود اج>>ازه داده ان>>د ک>>ه ب>>ا امتي>>ازات   

فريبنده ای که دولت باصطالح رفاه پرور ما در اختيارشان گذاشته، دچار گيجی، يأس، 

فقي>د زم>انی    )١٤(رايت ميلز . با اينهمه، فکر می کنم مسأله ای را که س         . و فساد گردند  

مط>>رح ک>>رد، و آن اينک>>ه عام>>ل سوسياليس>>م کيس>>ت طبق>>ه ی ک>>ارگر ي>>ا نخبگ>>ان قش>>ر      

 مسأله ايست که بخصوص در آمريکا نيازمند بحث و تحليلی ج>امع اس>ت،        -روشنفکر؟

  .چرا که اين مسأله در هيچ جای ديگر، حالتی اينچنين مبرم پيدا نکرده است

ن تروتس>کی، گف>>ت ک>>ه اروپ>>ای  شص>ت س>>ال پ>>يش، مارکسيس>ت ب>>زرگ روس>>يه، لئ>>و  

غرب>>ی دو محص>>ول عم>>ده ی خ>>ود را در دو جه>>ت مختل>>ف ص>>ادر ک>>رد؛ پيش>>رفته ت>>رين  

ايدئولوژی اش يعنی مارکسيسم را به روسيه، و پيش>رفته ت>رين تکنول>وژی اش را ب>ه            

  .اياالت متحده

لکن روسيه ای که مارکسيسم را از اروپای غرب>ی وارد ک>رد، از نظ>ر تکنول>وژی و          

  .قب افتاده بود، از عقب افتاده ترين ملل بزرگ اروپاصنعت ع

اياالت متحده که از نظر تکنولوژی به اين چنين پيش>رفتی دس>ت يافت>ه، بدبختان>ه در            

زمينه ی تفکر سياسی عقب مانده است؛ و متاس>فانه باي>د بگ>ويم ک>ه ت>ا ب>ه ام>روز ني>ز          

  .عقب مانده ترين کشور در زمينه ی تفکر سياسی باقی مانده است
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ولی من معتقدم، و دوست دارم معتق>د باش>م، ک>ه جن>بش ه>ای تعليم>اتی اي>ن دو س>ال               

می کند  اخير و جلساتی از نوع جلسه ی حاضر، حاکی از اينست که اياالت متحده سعی

و شروع کرده است تا خود را از شر اين عقب افتادگی ايدئولوژيکی و سياسی خالص    

  !شر آن خالص شداما هنوز چقدر مانده است تا از . کند

       ب>>ه عقي>>>ده ی م>>ن، اينک>>>ه ش>>>ما در اينج>>ا س>>>ميناری از محقق>>ين آمريک>>>ايی برگ>>>زار     

می کنيد، بی آنکه هيچ عالقه ای در طبقه ی کارگر شما برانگيخته شود، نشانه ای از              

 و چن>ين  -و شما نبايد از اين بابت گل>ه ای داش>ته باش>يد     . ضعف بزرگ اين جنبش است    

 نم>>ی خ>>واهم - ک>>ه بس>>ياری از ش>>ما محقق>>ين سوسياليس>>ت آمريک>>ايی چ>>را-حق>>ی نداري>>د

 ولی بسياری از شما هيچ عالقه ای به طبقه ی کارگر خود نشان      -قضيه را تعميم بدهم   

  .نمی دهيد

. قصد من اين نيست که جنبشهای اعتراضی قش>ر روش>نفکر را تقب>يح ي>ا تحقي>ر ک>نم           

ن ن>>وزدهم، قش>>ر روش>>نفکر م>>ن اين>>را هيچوق>>ت فرام>>وش نم>>ی ک>>نم ک>>ه در سراس>>ر ق>>ر  

روسيه بود که بار کمرشکن مبارزه ب>ا اس>تبداد، ک>ل ب>ار کمرش>کن انق>الب روس>يه را،                 

  .برگرده ی نحيف خود تحمل کرد

نسلهای پی در پی قش>ر روش>نفکر روس>يه در ق>رن ن>وزدهم، ب>ا قهرم>انی و از خ>ود               

لک>ن اي>ن   . دگذشتگی تمام، سر ب>ر دي>وار آهن>ين اس>تبداد ت>زاری کوبيدن>د و ه>الک ش>دن                

  .آنان آينده را تدارک ديدند و راه را برای آينده هموار ساختند. هالکتی بی ثمر نبود

  ، هم>>وار "انس>>ان سوسياليس>>تی"بعقي>>ده ی م>>ن، ش>>ما ه>>م راه را ب>>رای آين>>ده، ب>>رای  

قش>>ر روش>>نفکر روس>>يه ی ق>>رن ن>>وزدهم دچ>>ار ان>>زوای ش>>ديدی ب>>ود؛ ن>>ه        . م>>ی کني>>د 

 و ن>ه طبق>ه ی ک>ارگر ص>نعتی پ>ا ب>ه عرص>ه ی وج>ود           روستايی ب>ه آن اعتن>ايی داش>ت،       

گذاشته بود، دچار نوعی جنون خود بزرگ بينی شد؛ حماسه ی عظيم مبارزات انقالبی 

زي>>را . روس>>يه ی ق>>رن ن>>وزدهم، سرش>>ار از لحظ>>اتی رق>>ت ب>>ار و خ>>ارق الع>>اده اس>>ت       

روش>>نفکران، زمانيک>>ه ب>>ا ت>>وده ه>>ای زحم>>تکش کش>>ور خ>>ود در تماس>>ی زن>>ده نباش>>ند،  
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 ار ن>>وعی خودس>>تايی خ>>ارق الع>>اده م>>ی گردن>>د، و خ>>دا م>>ی دان>>د خ>>واب چ>>ه اکس>>ير     دچ>>

  .شگفت انگيزی را برای جامعه می بينند

  . در بحث کنونی م>ا ه>م نش>انه ه>ايی از هم>ين ض>عف آمريک>ای ام>روز دي>ده م>ی ش>د                   

، دور می شوم؛ ولی "انسان سوسياليستی"می بخشيد اگر از مبحث اصلی خود، يعنی 

انس>>ان "اي>>د در ب>>اره ی انس>>انی بح>>ث کن>>يم ک>>ه ق>>رار اس>>ت راه را ب>>رای      به>>ر طري>>ق ب 

  . و اين شما هستيد-هموار کند" سوسياليستی

 ن>>ه از روی ايم>>انی جزم>>ی، بلک>>ه ب>>ر مبن>>ای تحلي>>ل جامع>>ه، تحلي>>ل      -م>>ن يق>>ين دارم 

 که طبقه ی کارگر شما، کماک>ان، عام>ل قطع>ی سوسياليس>م اس>ت؛               -مارکسيستی جامعه 

ه ی کارگر روسيه، پس از آنک>ه چن>دين نس>ل از قش>ر روش>نفکر ي>ک         همانطور که طبق  

  .تنه به ميدان جنگ رفتند، ثابت کرد که عامل قطعی سوسياليسم کسی جز او نيست

م>دت اي>ن عم>ل بس>تگی ب>ه خ>ود       . شما هم ممکن است يک تنه به ميدان جنگ برويد  

 ک>ارگر خ>ود را   شايد فقط چن>د س>ال، در ص>ورتيکه راه دس>تيابی ب>ه طبق>ه ی      . شما دارد 

و در . ي>>ا چن>>دين ده>>ه، اگ>>ر نس>>بت ب>>ه طبق>>ه ی ک>>ارگر خ>>ود ب>>ی اعتن>>ا باش>>يد  . پي>>دا کني>>د

صورتيکه نسبت به طبق>ه ی ک>ارگر خ>ود ب>ی اعتن>ا باش>يد، خ>دا م>ی دان>د س>رتان را ب>ا                         

زيرا ه>ر جن>بش اعتراض>ی، ه>ر جنبش>ی      . کوبيدن بر چند ديوار آهنين خرد خواهيد کرد   

لقه ی سرمايه داران مقتدر، اگر نتواند عنان دستگاه توليدی در مخالفت با حکومت مط

  .جامعه را محکم بدست خود گيرد، ناگزير، در دراز مدت، توان از کف خواهد داد

اي>>ن ص>>حيح اس>>ت ک>>ه دانش>>مندان ش>>ما، عن>>ان دس>>تگاه تولي>>دی جامع>>ه را ام>>روز ب>>ه  

 عظ>>يم  ل>>يکن ت>>وده ی . مرات>>ب محکمت>>ر از ه>>ر نس>>ل پيش>>ين بدس>>ت خ>>ود گرفت>>ه ان>>د        

 هر چقدر هم که ش>ما در ب>اره ی س>يبرنتيک و تص>ور ع>الی از آين>ده ای         -توليدکنندگان

 ت>>وده ی عظ>>يم تولي>>د کنن>>دگان جامع>>ه ی ش>>ما، کماک>>ان،     - س>>يبرنتيک بگوئي>>د -س>>وپر

و م>>ن فک>>ر نم>>ی ک>>نم ه>>يچ دليل>>ی باش>>د ک>>ه اي>>ن ک>>ارگران، ب>>ا از خ>>ود   . ک>>ارگران هس>>تند

 کنند، از قشر روشنفکر ش>ما، از ش>ما محقق>ين    بيگانگی ای که در اين جامعه حس می      

  .جوان آمريکا، نسبت به جامعه رضايت بيشتری داشته باشند
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   آيا شما واقعًا طبقه ی ک>ارگر خ>ود را اينچن>ين ب>ا دي>ده ی تحقي>ر م>ی نگري>د ک>ه فک>ر            

می کنيد فقط شما هستيد که با ظرافت يا اصالت خاص خود می توانيد از اين جامعه ی          

اراض>>ی باش>>يد، و آن>>ان از اينک>>ار عاجزن>>د؟ براس>>تی آي>>ا ش>>ما معتقدي>>د ک>>ه      خف>>ت ب>>ار ن 

کارگران در اين رابطه استعدادی به مراتب بيشتر از شما دارند، يا اين در سرشت آنان 

نهفته، که بوسيله ی امتيازات فريبنده ی سرمايه داری جنگ افروز به فس>اد و تب>اهی                

  کشيده شوند؟

 ک>ه گ>روه ه>ای مس>ن ت>ر طبق>ه ی ک>ارگر آمريک>ا، تقريب>ًا                من اينرا می دانم، می دان>م      

آن>ان اوض>>اع کن>ونی خ>ود را ب>ا آنچ>ه در س>الهای ده>>ه ی       . بط>ور يق>ين، فاس>د ش>ده ان>د     

ول>ی مس>لمًا فک>ر ک>ارگر ج>وان آمريک>ائی از          .  شاهد آن بودند، مقايشه می کنند      ١٩٣٠

      ن ياف>>تاي>>ن واقعي>>ت مغش>>وش نگردي>>ده ک>>ه در خان>>ه ی پ>>درش ي>>ک دس>>تگاه تلويزي>>و    

او اي>ن چيزه>ا   . می شود، و يا اينکه او می تواند اتومبيلی در اختيار خود داش>ته باش>د               

اينها بخشی از معيارهای سطح زندگی هس>تند ک>ه او ب>ا ق>دم     . را قدر مسلم تلقی می کند   

اي>ن مس>لمًا چي>زی نيس>ت ک>ه او را ب>ه       . گذاشتن در دوران بلوغ ب>ا آنه>ا َآش>نا م>ی ش>ود        

و م>ن يقي>ين دارم   .  بکشد، و او داليلی کافی برای نارض>ائی خ>ويش دارد     فساد و تباهی  

ک>>ه در پش>>ت آن رخ>>وت سياس>>>ی ظ>>اهری، الي>>ه ه>>ائی پ>>>ی در پ>>ی از ش>>ک و تردي>>>د،         

نارضائی، و نيز اين احساس که او دارد از طريق کار برای مرگ و جنگ امرار معاش 

  .می کند، نهفته است

 رسم  ان نزديک شويد و به او بگوئيد که راه وآيا شما نمی توانيد به اين کارگر جو       

      زن>>دگی، ک>>ار ب>>رای زن>>دگی اس>>ت، ن>>ه م>>رگ؟ آي>>ا کوش>>ش در اي>>ن راه و انج>>ام اينک>>ار       

  دون شأن محققين آمريکائی است؟

پروفسور مارکوزا به ما می گويد که ديگ>ر نباي>د روی طبق>ه ی ک>ارگر حس>اب ک>رد،                  

روی  او معتقد است که بايد. د حساب کرداما نمی گويد در اينصورت روی چه کسی باي

جوانانی حساب کرد که نسبت به عرف و عادات جنسی اين جامعه فرياد نارضائی بلند            

مگر انگلس نب>ود ک>ه ب>ا نوش>ته ه>ای          . البته که بايد روی آنها هم حساب کرد       . کرده اند 
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ط ب>ه  ي>ک   خود در باره ی منشاء خانواده، خانواده را بعنوان نهادی تفسير کرد که فق>            

ي>>ا چن>>د مرحل>>ه از ت>>اريخ اجتم>>اع تعل>>ق دارد؛ و ه>>م او خ>>ود نب>>ود ک>>ه پ>>رده از ع>>رف و   

  عادات اخالقی بورژوائی پيرامون خانواده بر کشيد؟

ما نبايد اين نارضائی نسبت به خانواده و عرف و عادات جنسی را در ميان جوان>ان      

محت>رم و م>و س>فيدی چ>ون     خود ناديده بگيريم؛ اما من گ>اهی فک>ر م>ی ک>نم ک>ه اس>اتيد               

       پروفس>>ور م>>ارکوزا ب>>ا م>>ا س>>ر ش>>وخی دارن>>د، و ص>>رفًا دارن>>د ب>>ا تمس>>خر م>>ا خ>>ود را        

او نخست می گويد که مارکسيسم بقدر کافی تخيلی نبوده؛ و سپس اض>افه    . می خندانند 

می کند که تحوالت واقعی نشان دهنده ی اين است که انقالب سوسياليس>تی در جوام>ع           

 بهم>>ان ان>>دازه ک>>ه  -رفته، هم>>واره فک>>ری واه>>ی و منس>>وخ ب>>وده و هس>>ت ص>>نعتی پيش>>

  .عقيده ی تحول تدريجی سرمايه داری به سوسياليسم منسوخ است

انقالب عقيده ايست منس>وخ ش>ده، اص>الح طلب>ی ني>ز      .  جمع کنيد٢ را با    ٢حاال لطفًا   

   از يعن>>>ی ه>>>يچ طريق>>>ی، خ>>>واه انقالب>>>ی خ>>>واه اص>>>الح طلبان>>>ه، ب>>>رای گ>>>ذار. همينط>>ور 

  پس چرا بايد صحبت از سوسياليسم کرد؟. سرمايه داری به سوسياليسم وجود ندارد

 آنچه پروفسور مارکوزا به ما می گويد اين است که سوسياليسم، ه>م تخيل>ی ب>ود و               

ح>اال اينک>ه چط>ور ممک>ن اس>ت اس>تاد موس>فيد و محترم>ی            . هم بقدر کافی تخيل>ی نب>ود      

استنتاج کاذب ناشی از مغلطه ی تاه، به اين همه بتواند در محدوده ی پنج پارگراف کو

برس>>د،اينهمه س>>خن غي>>ر منطق>>ی بگوي>>د، و خ>>ود را ب>>ا    ) non sequiturs (فلس>>فی

 اينک>ه چط>ور هم>ه ی اينه>ا ممک>ن      -اينهمه کلی بافی مبهم و غير مس>وول س>رگرم کن>د       

  . من يکی سردر نمی آورم-است

ل>يکن از لجاج>ت م>ن در    . کی بوداين بحث از بسياری لحاظ برای من تجربه ی اسفنا    

من معتقدم که اينها همه جزئی به>ائی اس>ت ک>ه باي>د       . خوشبينی چيزی کاسته نمی شود    

م>ن خواه>ان   . برای اي>ن ش>ور و ح>رارت روش>نفکرانه ی خ>الق در جم>ع ش>ما پرداخ>ت         

روشنی و صداقت فکری ش>ما هس>تم، و دوس>ت دارم ک>ه ش>ما ب>ه ع>وض اينک>ه اج>ازه                     
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وری مضحکه وار منحرف شود، اموری که ه>يچ ربط>ی ب>ه تفک>ر     دهيد توجه تان به ام  

  .سياسی جدی ندارد، توجه خود را روی امور اساسی متمرکز کنيد

در اي>ن حرف>ی نيس>ت ک>ه انس>ان فق>ط بخ>اطر        . شما نمی تواني>د از سياس>ت ف>رار کني>د      

اما اگ>ر ش>ما نتواني>د در فک>ر خ>ود و ب>رای خ>ود، مس>ايل سياس>ی                    . سياست زنده نيست  

را ک>ه بوس>يله ی مارکسيس>م عن>وان ش>ده ح>ل کني>د؛ اگ>ر نتواني>د مس>ايلی را ک>ه                  مهمی  

بوسيله ی تناقضات جامعه ی سرمايه داری و روابط متقابل روشنفکر و کارگر در اين 

جامعه عنوان شده حل کنيد؛ اگر نتوانيد به گروههای جوان در طبقه ی ک>ارگر آمريک>ا             

 هيوالئی که - را تکان دهيد تا از خواب بپرددست يابيد، و اين هيوالی خواب آلود خود

 اگ>>ر ش>>ما نتواني>>د اينکاره>>ا را بکني>>د، محک>>وم ب>>ه شکس>>ت  -ب>>ا دارو خ>>وابش ک>>رده ان>>د

  .خواهيد بود

تنها راه نجات شما بردن عقيده ی سوسياليسم ب>ه ص>فوف طبق>ه ی ک>ارگر اس>ت، و                 

  . داری به قالع سرمايه- بله، يورش-بازگشتن با طبقه ی کارگر برای يورش

  

  

  

  

  

 


