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  ١١آيا مارکسيسم ُمرده است؟آيا مارکسيسم ُمرده است؟
  

نابس>امان دارد  نم>ودی  جهان ما در روند ديگرگونی ه>ای ش>گفتی اس>ت ک>ه اگ>ر چ>ه            

 ب>>ر عملک>>رد اص>>>ول   ول>>ی تم>>امی ب>>ن و ب>>االی آن قانونمن>>د اس>>ت و سرش>>ت آن قوي>>اً        

      نهي>>>ب م ب>>>رای م>>>ا در مق>>>اگ>>>ردن گ>>>ذاری ب>>>ه اي>>>ن واقعي>>>ت.  اس>>>توار اس>>>تیدي>>>الکتيک

  .صد رجعت به خويش و بازخوانی خطاهاستهشدار دهنده ای به ق

از تاريخ ورود انديشه ی مارکسيستی به محافل روشنفکری و سياسی و دانشگاهی  

با اي>ن هم>ه چ>ون در بس>ياری ديگ>ر از زمين>ه ه>ای              . کشور ما ديری است که می گذرد      

مربوط به تفکر مارکسيستی جوان>ان م>ا هن>وز درياف>ت درس>تی از معن>ای مارکسيس>تی                 

 تح>>والت اجتم>>اعی و منط>>ق و روش شناس>>ی علم>>ی مارکسيس>>تی و ض>>رورت  ت>>اريخ و

وجودی اي>ن مق>والت ب>رای اعم>ال ي>ک رويک>رد علم>ی ب>ه ت>اريخ و تح>والت اجتم>اعی                     

هر آن چه در اين ب>اره هس>ت ناش>ی از آم>وزش ه>ای کليش>ه ای و       . جامعه ی ما ندارند  

مفس>>ران اولي>>ه ی نادرس>تی اس>>ت ک>>ه ي>>ا از س>>وی ترجم>>ه ی ناص>>واب پ>>اره ای آث>>ار از  

ترجمه ی آثار ضد يا شبه مارکسيستی فراهم  مارکسيسم القاء شده است و يا از طريق         

آمده که محافلی با مقاصد خاص و در جهت تحريف مارکسيس>م و ب>ا س>رمايه ی من>ابع         

  .شناخته شده و مشکوکی به انتشار آنها کوشيده اند

و انطباق رويدادها و حوادث تا مالت ريشه ای در زمينه ی جوهر واقعی مارکسيسم 

ب>>زرگ ن>>يم ق>>رن گذش>>ته در حي>>ات اجتم>>اعی، اقتص>>ادی و سياس>>ی اي>>ران و جه>>ان ب>>ا        

       از اي>>>ن ) و ن>>>ه ب>>>ازنگری (آم>>>وزش ه>>>ای کالس>>>يک ه>>>ای مارکسيس>>>م بي>>>ان مج>>>ددی     

کاری که بر تمامی ميراث کالن مارکسيستی از فلسفه، منطق، : جهان بينی را می طلبد  

                                                 
  .، انتشار يافت١٩٩٣، شماره ی نهم، مارس "نقد" اين مقاله نخستين بار در نشريه ی - ١
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اريخی، جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، هنر و علم    روش شناسی علمی ت   

  .و باالخره دانش تاريخی و علم تاريخ ناظر باشد

م>>يهن م>>ا در تم>>امی دوران>>ی ک>>ه مارکسيس>>م در مع>>رض چن>>ين بازانديش>>ی و آزم>>ون   

ريشه ای قرار داشت در شرايط وخيم ي>ک س>لطه ی جباران>ه از سانس>ور و خفق>ان ب>ه                  

 سبب فرصت های طرح و اشاعه ی نتايج اين بازانديشی ه>ا ي>ا   مينسر می برد و به ه   

    وت م>>ی ش>>د و نس>>ل ج>>وان ايران>>ی چ>>ه در آن زم>>ان و چ>>ه ب>>ه نح>>و     ف>>پ>>رداختن ب>>ه آن  

 چ>>ون بس>>ياری مواه>>ب ديگ>>ر از آش>>نايی ب>>ا      ٥٧تأس>>ف آوری پ>>س از انق>>الب بهم>>ن    

 آرم>انی و  بتذب>ذ . دستاوردهای ناشی از تفکر بنيادی در مارکسيسم نيز بی به>ره مان>د     

بی بنيادی اعتقادی روشنفکرانی که زمانی به جريان چپ ايران تعل>ق داش>تند و بع>دها           

 و عص>ا و  عرف>ت را ب>ا طيلس>ان     ميا از بيغوله ی باوررهايی ارتجاعی سر در آوردند و           

 حاکميت در مقام خ>دمت گ>ذار ب>ه دري>وزگی     ريش اجتهادی معاوضه کردند و يا به اقليم  

 ما ب>رای رجعت>ی ب>ه س>امان در مب>انی مارکسيس>م ت>أثيری          انانرفتند در مرگ شوق جو    

. ول>ی ام>روز گ>ويی رس>الت ديگ>ری ف>راروی م>ا و البت>ه ک>ه شماس>ت                . مرگ بار داش>ت   

ب>>>ه تمامي>>>ت ج>>>وهری " مس>>>ئوليت"و هم>>>راه ب>>ا  " متص>>>النه"رس>>الت ي>>>ک بازگش>>>ت  

  .مارکسيسم

 و دو شکس>>ت خ>>ونين م>>ا ط>>ی فاص>>له ای کمت>>ر از دو ده>>ه ض>>رورت چن>>ين بازگش>>ت  

گم>ان م>>ن اي>ن اس>>ت ک>ه چن>>ين بازگش>تی باي>>د مؤک>دًا ب>>ر      . ک>>د م>ی س>>ازد ؤب>ازخوانی را م 

اص>>ولی ک>>ه نخس>>تين آن بري>>دن مطل>>ق از ش>>کلک  . اص>>ول و پرس>>ش ه>>ايی ن>>اظر باش>>د 

ما می بايستی يک بار ب>رای هميش>ه ب>ا درک ماهي>ت س>يال            . مارکسيستی استالين است  

 اس>تالين منط>ق ن>اآرام ديالکتي>ک     ایص>ندوق پان>دور  ديالکتيک مارکسی دريابيم ک>ه در   

يک بار و برای همه ی دردها وج>ود ن>دارد و سوسياليس>م             " نسخه ی "مارکسيستی و   

کليشه ای و عوامانه با سوسياليسم مارکسيستی ب>ه مثاب>ه ی مرحل>ه ای از گ>ذار و ل>ذا         

م>ا م>ی بايس>تی دري>ابيم ک>ه       . بر سر هيچ سازگاری نيست    " شرايط مشخص "منطبق با   

قرار " جباريتی"سم پرولتری مارکسيستی نمی تواند بهانه ای به قصد اعمال        سانترالي
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        گي>>>رد ک>>>ه م>>>اال هم>>>ه ی ارزش ه>>>ای دمکراتي>>>ک سوسياليس>>>م را ک>>>ه اساس>>>ش ب>>>ر          

انس>ان گراي>>ی، خالقي>>ت، آزادی و ک>>ار ه>>دايت ش>ده ی انس>>ان مبتن>>ی اس>>ت و ب>>ه مي>>راث   

ومن>>د ارتب>>اط ب>>ين ارزش ه>>ای  مثب>>ت س>>اختار فرهنگ>>ی ت>>وده ه>>ا ب>>ه مثاب>>ه ی م>>الط نير  

پ>س از اي>ن گسس>تن    . سوسياليستی و س>نن واال و ت>اريخی جامع>ه م>ی نگ>رد، نف>ی کن>د          

است که لزومًا بدنه ی اصلی خود مارکسيسم يعنی که مي>راث علم>ی م>ارکس در منظ>ر            

 ما از پرداختن به آن گريزی رجعت متامالنه یرجوع ما قرار می گيرد، منظری که در 

  .نيست

ج>وهر  " پراکس>يس "مارکس ک>ه  " عمل گرای"و " انسانی"ن فلسفه ی تمامًآ  آيا بي 

انگلس تناقضی آشکار و آشتی ناپذير وج>ود دارد؟ ي>ا          " ديالکتيک طبيعت "آن است و    

  اينکه آندو دو تبيين مرکزی از يک حقيقت يگانه اند؟

از منظ>>ر چه>>ارچوب کل>>ی و ج>>وهر " س>>رمايه"و م>>ارکس " م>>ارکس ج>>وان"آي>>ا در 

تعم>يم تم>امی   " سرمايه"تفکر مارکسيستی تضادی است؟ يا اين که در حقيقت  مايه ی   

  است؟" ١٨٤٤نوشته های فلسفی و اقتصادی "جوهر 

لنين تا چه حد به ميراث کامل مارکسی وفادار ماند؟ و اگر به راستی در او هيچ چيز 

 ج>>ز تبل>>ور تم>>امی تفک>>ر مارکس>>ی هم>>راه ب>>ا تعم>>يم ه>>ايی خردمندان>>ه در م>>ورد ش>>رايط    

و در " هم>ه ج>ا  "روسيه نيست اوًال اين تعميمات کدامند و ثاني>ًا آي>ا چن>ين تعم>يم ه>ايی             

برد دارند؟ عالوه بر اينها اگر به راستی تمام مراث لنينی          رقابليت کا " همه ی شرايط  "

اص>ول تفک>ر مارکس>ی اس>ت، در قلم>رو تفک>ر        " فه>م "تبلور يک کاربرد ي>ک پارچ>ه و         

يادداش>>ت ه>>ای "عبي>>ری تف>>اوت ه>>ای آش>>کار ب>>ين  س>>فی، علم>>ی و روش ش>>ناختی و تلف

 را چگون>>ه باي>>د توجي>>ه ک>>رد؟ آي>>ا اي>>ن    " ماترياليس>>م و امپريوکريتيسيس>>م "و " فلس>>فی

 - حتی در مقام سلطه ی يک حزب فراگي>ر مارکسيس>تی  -شيوه ای مارکسيستی است که    

 برنامه ای چنان که گويی " چندساختاری"در جامعه ای از لحاظ اقتصادی و اجتماعی         

وح>>ی من>>زل و داروی درد و مح>>رک تح>>ول هم>>ه ی س>>اختارها و درم>>ان ي>>ک بيم>>اری     

تمامی " او"و " نم"پيچيده و مرکب است ارائه داد و با تقسيم جامعه به دو اردوگاه         
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طبقات و اليه های وابسته به قش>رهای وس>يع طبق>ات را ب>ا ي>ک چ>وب ران>د و در قب>ال           

قات ب>ه مثاب>ه ی م>واريثی م>رده از ي>ک      همه ی سنن تاريخی فرهنگی و آرمانی اين طب   

ه س>وی  ب> سنت منسوخ وضعی خصمانه گرفت؟ و باالخره برای اين که ما ميهمانان را     

يک جامعه ی واقعًا دمکراتيک سوسياليستی هدايت کنيم راه ما کدامست؟ راه م>ارکس          

 طبيع>ی انگل>س ي>ا راه لن>ين؟ ي>ا      -؟ راه عل>م گراي>ی ت>اريخی   "سرمايه"جوان يا مارکس  

چ يک و همه ی؟ آيا در ارزيابی شرايط مشخص و تاريخی کش>ورمان معي>ار م>ا چ>ه       هي

می تواند باشد؟ ماترياليسم اقتصادی ارتدکس استالين ي>ا ماترياليس>م تکنول>وژيکی ک>ه              

انگلس که بر شالوده ی قانونمن>دی ه>ای   به مارکس نسبت داده می شود يا ماترياليسم   

ا برنام>>ه ی هوش>>يارانه و انعط>>اف پ>>ذير   ي>>ک ب>>ار و ب>>رای هميش>>ه تبي>>ين م>>ی ش>>وند ي>>    

کی ت>اريخی م>ارکس ک>ه ب>ا م>الط آهنين>ی از             ي فرهنگی لنين و يا روند دي>الکت       -اقتصادی

" آگ>اهی و حاکمي>ت مس>لط      " "ش>رايط ع>ام   "در  " ش>رايط مش>خص   "،  "عمل و رون>د   "

ض>>>من رعاي>>>ت نق>>>ش مس>>>لم   "  روس>>>اخت-زيرس>>>اخت"و "  زيرس>>>اخت-روس>>>اخت"

در زمينه ی اجتناب ناپذير روند ت>اريخی انس>جام و     " ن انسا -عمل"و  "  عمل -انسان"

قوام يافته است؟ همه ی اي>ن پرس>ش ه>ا م>واردی اس>ت ک>ه م>ی بايس>تی در گس>تره ای                     

وس>>يع از س>>وی ش>>ما رفق>>ا و هم>>ه ی کارشناس>>ان دان>>ش مارکسيس>>تی در ارتب>>اط ب>>ا          

ده ک>اری ک>ه در نهاي>ت تأس>ف ن>اکر     . وضعيت کنونی جامعه ی ما مورد توجه قرار گيرد   

 واقعه ی تهاجم روحانيت شيعه ب>ر     در مانده و جريان چپ ايران تا شکست نهايی خود        

همه ی آن چه .  بر آن صراط بود٣٢ مرداد ٢٨آن برهمان راهی رفت که چپ ايران تا 

که بر جريان چپ ايران رفت بوجه محقق از ناآگاهی به مکانيسم نگ>رش مارکسيس>تی             

         ی و ساختارشناس>>>ی مارکسيس>>>تی نش>>>>أت   و رويک>>>رد واقع>>>ی آن ب>>>ه تح>>>والت ت>>>اريخ     

         روش>>>نفکرانه در مق>>>اطع حس>>>اس پيک>>>ار و تحلي>>>ل ه>>>ای التق>>>اطی   بتذب>>>ذ. م>>>ی گرف>>>ت

بی مضمون از ح>وادث و روي>دادها، واگ>رد و گري>ز آش>فته در قب>ال حم>الت پ>يش بين>ی                  

نشده ولی مس>لم حکاي>ت ص>ريحی از جهال>ت مطل>ق ب>ه ديناميس>م مارکسيس>تی ب>ود ک>ه                 
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م>ا ب>ه آن   بيش از هرکس ديگری کادره>ای رهب>ری س>ازمان ه>ای سياس>ی چ>پ کش>ور             

  .متصف بودند

اين حقيقت تلخ با بروز حوادثی که در اروپای شرقی و متعاقب آن در اتحاد شوروی 

روي>>داد ب>>يش از پ>>يش ب>>اطن خ>>ود را نمايان>>د اگرچ>>ه پيش>>تر از آن واقعي>>ت خ>>ود را در      

 تنگ مايگی احزاب و سازمان های سياسی کشور ناتوانی آرمانی، مکانيسم شکلکی و

ب>ه  . ما در تحليل واقعيت آن چه که در ايران می گذرد ب>ه منص>ه ی ظه>ور گذاش>ته ب>ود       

  روش>نی دي>ديم ک>>ه پ>س از ب>روز واقع>>ه ی مرب>وط ب>ه اروپ>>ای ش>رقی و اتح>اد ش>>وروی        

ز هم>>ه ی آن>>انی ک>>ه داعي>>ه داران تفک>>ر مارکسيس>>تی ب>>ه ش>>مار م>>ی آمدن>>د در دوران>>ی ا   

    س>>>رگيجه ج>>>وهر تن>>>گ م>>>ايگی خ>>>ويش را نس>>>بت ب>>>ه ح>>>وادثی ک>>>ه قوي>>>ًا ب>>>ر بني>>>ان         

ه>>ای اجتن>>اب ناپ>>ذير ديالکتي>>ک مارکس>>يتی تحق>>ق م>>ی ياف>>ت از پ>>رده ب>>رون   ی قانونمن>>د

افکندند و اگر نه ب>ا هم>ان عب>ارات ام>ا ب>ا هم>ان معن>ی در کن>ار دس>تگاه ه>ای تبليغ>اتی                         

تجديد حيات و اصالت سرمايه داری باور و نجات و " مرگ مارکسيسم"امپرياليسم به 

اين همه جز اين نبود که دو نس>ل جري>ان چ>پ و نيروه>ای س>اده و سرش>ار از                 . آوردند

 اميد وابسته ب>ه آن قرب>انی ته>ی مايگ>انی بودن>د ک>ه آن چ>ه از مارکسيس>م م>ی دانس>تند                        

 ب>ه ش>مار م>ی آم>د ک>ه در خ>دمت اي>ن ي>ا آن سياس>ت         " شارالتانی پراگماتيک "تنها يک   

        لنينيس>>>م در پ>>>ی تحري>>>ف   -ماکياوليس>>>تی ق>>>رار داش>>>ت و در اس>>>تتار ن>>>ام مارکسيس>>>م     

  .گيری اصلی توده ها می کوشيد سمت

بدون شک رويدادهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی از اين ضرورت برخوردارن>د      

ه>ای  ی رن>د و قانونمن>د  تا از سوی نيروهای چپ و شما رفقا دقيقًا مورد توج>ه ق>رار گي        

، "وح>>>دت و مب>>>ارزه ی اض>>>داد"ن خص>>>وص بازياف>>>ت عملک>>>رد ق>>>واني وادث و بآن ح>>>

در آنه>>ا م>>ورد  " رابط>>ه ی ج>>زء و ک>>ل "و " ض>>رورت و امک>>ان "، "ج>>وهر و نم>>ود "

ول>ی  . بط>ن آن چ>ه روی داد حض>ور فع>ال داش>تند     قوانينی که در : امعان نظر قرار گيرد   

اد به عمل آمد قوي>ًا  گيری ضد مارکسيستی از آن دو رويد نتيجه گيری های که با سمت     

در اين فرصت بدون دست يازي>دن ب>ه     فريبنده و تنگ نظرانه بود به اين لحاظ است که           
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آيا به .  پرسش اساسی استيک تحليل عمقی ديالکتيکی درباره ی آن حوادث طرح دو    

راستی در اروپای شرقی و اتحاد ش>وروی اي>ن مارکسيس>م ب>ود ک>ه ب>ا شکس>ت مواج>ه                    

ری غرب واقعًا مسائل و بحران های ريش>ه ای خ>ود را ح>ل ک>رده     گرديد؟ آيا سرمايه دا   

کشورهای اروپای شرقی در حالی که بسياری از جنبه های  است؟ واقعيت اين است که

اقتص>>ادی آنه>>ا از الگوه>>ای س>>نتی س>>رمايه داری بنگ>>اهی تبعي>>ت نم>>ی کردن>>د، ده>>ه ه>>ا  

. مايه داری ب>>ودسياس>>ت، فرهن>>گ، س>>اخت اش>>تغال و س>>اختار طبق>>اتی آنه>>ا اساس>>ًا س>>ر 

اطالق نوعی سرمايه داری دولتی کليشه ای بر اساس سرمشق مادر در اتحاد بنابراين 

نيروه>ای نه>ادی و طبق>اتی     . شوروی بيش از سوسياليسم در مورد آنها صدق می کرد         

که آن کش>ورها را ب>ه س>مت س>رمايه داری س>وق م>ی دادن>د اخي>رًا ريش>ه ه>ای عميق>ی                      

يت از الگوی ش>وروی ب>رای رش>د و توس>عه ی اقتص>ادی ب>ه        در تبع بودند و تعمد  يافته  

سازگار با شرايط اقتصادی، فرهنگی و تاريخی آن کشورها    دليل فقدان هرگونه عنصر     

در آن الگوها از آنها نمونه هايی عقيم برای دستيابی ب>ه عناص>ر اص>يل سوسياليس>تی            

 داران>ه ک>ه اخي>رًا    و سرمايه" ملی گرايانه"تحوالت اقتصادی و سياسی   . ارائه می کرد  

هم>ه ی  . در آن کشورها بروز و ظهور يافته بود ب>ه نح>و چش>مگيری اعج>اب آور ب>ود                

اي>>ن م>>وارد نتيج>>ه ی ي>>ک رون>>د ط>>والنی مؤسس>>اتی و فرهنگ>>ی ب>>ود ک>>ه ب>>ر ش>>الوده ی   

در اي>ن مي>ان    .  بودن>د  اليگارشيک اس>توار  نابرابری، فردگرايی، خودخواهی و حاکميتی      

از س>وی تکنوکراتيس>م دي>وان س>االرانه ش>وروی ني>ز اي>ن          احکام بوروکراتيک ص>ادره     

نطق>ه روی داد شکس>ت   به باور م>ن آن چ>ه ک>ه در آن م    . خصايص را تشديد می ساخت    

. مارکسيسم نبود به همان معنی که تأئيدی بر توفق و پيروزی سرمايه داری نيز نيست

مع>ه ی  خرده تضادهايی که ب>ه نح>وی مص>نوعی چن>دی از رح>م م>ادر يعن>ی تمامي>ت جا                     

سرمايه داری از طريق فشاری برون سيستمی بر کن>ار نگاهداش>ته ش>ده ب>ود دقيق>ًا ب>ر           

و بط>ور طبيع>ی   " با ه>م "اساس تبيينی مارکسيستی لزومًا به آغوش مادر بازگشتند تا  

تضادهای ريشه ای جهان سرمايه داری را وخيم و وخيم تر سازند و در بارور ساختن 

 ناپ>ذير ک>ردن آنه>ا ب>رای تحق>ق آن چ>ه پ>يش بين>ی          و آش>تی  " تض>اد "قطب های طبيع>ی     
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 م>>ارکس اس>>ت عل>>ت تام>>ه باش>>ند و از اي>>ن منظ>>ر ه>>ر آنچ>>ه ک>>ه در آن منطق>>ه روی داد     

اينک جه>ان س>رمايه داری در راس>تای دو قطب>ی ش>دن طبيع>ی            . حادثه ی ميمونی است   

و . خويش راه می سپرد، دو قطبی که هم>زادان متض>اد نف>س جه>ان س>رمايه داری ان>د               

ما آن چه که بر پرسش دوم ارتباط می يابد اين که مسائل سرمايه داری و بحران های ا

 تبليغ>اتی  -بازرگ>انی . آن نه تنها حل نشده اند بلکه هر آن عميق و عميق تر م>ی گردن>د   

شدن علم که امروزه تمامی رشته های مدرن علم از کامپيوتر تا سيستم های پيچيده و       

انس>ان را در وط>ن   " از خود بيگانگی"گيرد مقوله ی عظيم ذهن مصنوعی را فرا می     

     .امپرياليس>>م ب>>>ه نح>>و ج>>>دی در راس>>تای پ>>>يش بين>>ی مارکسيس>>>تی متحق>>ق م>>>ی س>>>ازد     

    بح>>ران ه>>ای اقتص>>ادی ب>>ه ص>>ورت بح>>ران ه>>ای سياس>>ی در عرص>>ه ای جه>>انی ب>>روز     

   .می يابند و بحران های سياسی عمليات نظامی را در پی می آورند

وس>>عت .  هن>>وز درگي>>ر مهي>>ب ت>>رين بح>>ران ت>>اريخ امپرياليس>>م اس>>ت     س>>رمايه داری

وحش>>تناک بيک>>اری ک>>ه خي>>ل ميلي>>ونی از انس>>ان ه>>ا را فرام>>ی گي>>رد، نس>>بت نامتع>>ادل       

آم>>وزش و پ>>رورش در مي>>ان طبق>>ات غي>>ر مرف>>ه و مرف>>ه، تبع>>يض سرس>>ام آورن>>ژادی،  

ق دوام وج>ودی  بينوايی استتار شده ی توده ای، عدم امنيت اجتماعی و اشتغال و تعلي>          

عظيم ترين بنگ>اه ه>ای پ>ولی و ص>نعتی ب>ه ک>وچکترين تح>ول اقتص>ادی ي>ا سياس>ی در                

   و ب>>االخره تض>>ادهای " ب>>ازار و موادخ>>ام"کش>>ورهای غيرپيش>>رفته ي>>ا س>>رزمين ه>>ای   

ری، اين نظام را به عصر جديدی از بحران های ادواری بين االجرائی جهان سرمايه دا

اجازه بدهيد در اتمام آن چ>ه پيش>تر گف>تم ب>ه آن     .  می سازدخود و مبرم ترين آنها وارد    

ارزشی اشاره کنم که سرمايه داری غرب با التج>اء ب>ه آن ب>ر س>ر اثب>ات ارزش جه>ان               

ب>ر دمکراس>ی در نظ>م    مترت>ب   ام>ا ب>ه راس>تی ص>فات       دموکراسی، .سرمايه داری است  

ب جفرسن ديگ>ری  امپرياليستی غرب امروز چنان افسانه ای به نظر می رسد که انتخا       

داری  دک>ان . همه چيز به سوی انحصار کشيده شده اس>ت . به رياست جمهوری آمريکا

 از طبقه ی اص>ناف   . که روزی مستقل بود امروز گرفتار توزيع کننده های بزرگ است          

. که وقتی شورش و انقالب راه می انداخت امروز طبقه ی اشراف جديدی سر می زن>د          
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آزادی .  و بازرگان>>>ان نيس>>>تدی منظ>>>ور نظ>>>ر اص>>>نافديگ>>>ر براب>>>ری و ب>>>رادری و آزا

در دنيايی . متوسط هم سال به سال نادرتر و تنگتر می گردد اقتصادی حتی در طبقه ی   

که رقابت آزاد، برابری فرصت ها و برادری اجتماعی از ميان رفته است دمکراس>ی و       

در آمريک>>>ای ام>>>روز ش>>>کاف مي>>>ان    . براب>>>ری سياس>>>ی رؤي>>>ا و خي>>>الی ب>>>يش نيس>>>ت    

ثروتمندترين مردم با بی چيزترين مردم بيش از هر دوره ای اس>ت ک>ه ت>اريخ از زم>ان      

دمکراسی غرب به صورت زهدانی درآم>ده   . حکومت اغنيا در رم تا امروز به ياد دارد        

      اس>>ت ک>>ه در آن حکوم>>ت کس>>انی نطف>>ه م>>ی بن>>دد ک>>ه آزادی و براب>>ری خص>>م من>>افع           

توفي>>ق " ک>>ه درياف>>ت ج>>دی ت>>ر واقعي>>ت  گم>>ان م>>ن ب>>ر اي>>ن اس>>ت . غي>>ر بش>>ری آنهاس>>ت

حکم می کند ک>ه لحظ>ه ای ب>ر س>ر مس>ائلی درن>گ ک>نم ک>ه ب>ه مس>ائل                    !" سرمايه داری 

  .درونی جامعه ی اياالت متحده ی آمريکا مربوط می شود

نظ>م س>>رمايه داری ح>>اکم ب>>ر اي>>االت متح>ده بخ>>ش بزرگ>>ی از جامع>>ه ی بش>>ری را ب>>ه   

انتقال روزافزون جامعه ب>ه مرحل>ه ی   . عصر وخيم ترين شکل توحش سوق داده است    

نظ>>امی مرک>>ب از مجتم>>ع ه>>ای ب>>زرگ م>>الی و انبوه>>ه ش>>دن س>>رمايه در دس>>ت ع>>ده ی   

 معدودی، سيستم اجتماعی را به هر چه غير دمکراتيک شدن و چند پارگی س>وق داده              

به>ره کش>ی   . بهره کشی از ک>ار و عام>ل نه>ادی و پاي>ه ای چن>ين انب>وهگی اس>ت                  . است

 را موجب شده است ک>ه در رأس  یناشی از اين انبوهگی چنان تقسيم بندی اجتماعی ا    

      اقتص>>>ادی و در پ>>>ائين ت>>>رين آن بخ>>>ش وس>>>يع     " نخبگ>>>ان"آن طبق>>>ه ای کوچ>>>ک از  

گفتنی است که عالوه . تگی قرار داردتوده های درگير با فقر، محروميت و دست آموخ      

بر اين دو بخش شکل معاصر سرمايه داری تکنولوژيک پي>دايی طبق>ه ی متوس>طی را           

نيز موجب شده است که در حقيقت ابزار کار و وسيله ی اعمال قدرت و مرجع وصول   

و انتقال سرمايه و کارگزار امور مديريت و تکنولوژی نظامی به شمار م>ی آي>د ک>ه ب>ه         

ی که از طريق اين طبقه ی متوسط گ>ردآوری م>ی ش>ود     اسرمايه  . ان متعلق است  نخبگ

ها وسيله ای که در نظارت و زير سيطره ی نخبگان است به  و مستقيمًا و از طريق ده

  .آنان انتقال می يابد
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مکانيسم نظام بنگاهی سرمايه داری معاصر ب>ه دارن>دگان س>رمايه داری انب>وه ش>ده        

وانند بر ميلياردها دالر سرمايه ای که از مجرای اين مکانيس>م و  امکان داده است تا بت   

ب>>رای نمون>>ه س>>رمايه ی  . روي>>ه ه>>ای دغلکاران>>ه اش انتق>>ال يافت>>ه اس>>ت نظ>>ارت کنن>>د   

خ>>>انواده ی راکفل>>>ر بن>>>ا ب>>>ر برآورده>>>ای تحقيق>>>اتی محاف>>>ل آم>>>اری آمريک>>>ا ب>>>ه ح>>>دود   

اي>ن خ>انواده ط>راح و      چهارميليارد دالر بالغ می شود ولی مکانيسم بورس سهامی که           

گرداننده ی آن است سبب شده است که اين خانواده بتواند در هر سال م>الی مبلغ>ی در       

از اي>ن  .  ميليارد دالر شامل چندين بان>ک عظ>يم را زي>ر کنت>رل داش>ته باش>د           ٣٠٠حدود  

طري>>ق اس>>ت ک>>ه اي>>ن طبق>>ه ی نخب>>ه ی ح>>اکم اقتص>>ادی و در ع>>ين ح>>ال کوچ>>ک اي>>االت   

سرنوشت اکثريت مردم جامعه و هم چنين بر جريان عمده ی توليد متحده ی آمريکا بر 

طبق>ه ی نخب>ه ی آمريک>>ا از   . و توزي>ع کااله>ا و خ>دمات نظ>>ارت حاکم>ه اعم>ال م>ی کن>>د      

طري>>ق اي>>ن ق>>درت اقتص>>ادی وس>>ايل ارتب>>اط جمع>>ی کش>>ور را ک>>ه در حقيق>>ت ش>>اهرگ و  

ر مطل>ق خ>ويش   عامل اساسی غيرآرمانی کردن فرهنگ و ذهنيت توده هاست در اختيا         

گرفته است و جز اين دو ح>زب عم>ده ی سياس>ی کش>ور ب>ه مثاب>ه ی دو اه>رم و بوج>ه            

ی می شوند و از طري>ق اي>ن ه>ر دو اب>زار اس>ت ک>ه ب>ر        قمطلق ابزار اعمال قدرت آن تل    

انتخاب اکثريت نامزدهای کنگره و رياست جمه>وری و ه>م ب>ر رون>دهای اجتم>اعی ای                 

ه مثابه ی وسيله ای برای تأمين زمينه و نيروی چون سيستم آموزشی و مضمون آن ب

 انس>>انی مطي>>ع و ب>>ازدهی ه>>ر چ>>ه بيش>>تر س>>ود و انبوه>>ه ک>>ردن ث>>روت دخال>>ت ج>>دی و    

  .تعيين کننده اعمال می کند

مجتمع های چند مليتی و جهانی که نتيجه ی منطقی و طبيعی انب>وهگی س>رمايه ان>د        

. ي>ت غيردمکراتي>ک آن اس>ت   يکی از مظاهر صريح ت>وحش نظ>ام س>رمايه داری و ماه            

        اي>>>ن مرحل>>>ه از  . ي>>>ک مجتم>>>ع چن>>>د مليت>>>ی هي>>>والی جدي>>>دی ب>>>ا ص>>>دها دس>>>ت اس>>>ت       

سرمايه داری بخصوص طی سه دهه ی گذشته بيش از هم>ه ی ادوار حي>ات اجتم>اعی             

  رويک>>>رد ج>>دی نظ>>>ام  . آمريک>>ا ب>>ه انه>>>دام تم>>امی مظ>>اهر دموکراس>>>ی انجامي>>ده اس>>ت      

فعالي>ت ه>ای ک>الن و نظ>ارت        ب>ه اي>ن س>و نس>بت          ١٩٦٠ز  سرمايه داری مالی آمريکا ا    
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از سوی گروه نخبه ای که تنه>ا چه>ار    مؤثر بر سيستم اجتماعی و اقتصادی و سياسی         

   آمريکائي>ان را ش>امل م>ی ش>ود جامع>ه ی آمريک>ا و اقتص>اد             پنجم از يک درصد تم>امی     

        ب>>ه ب>>ا سرنوش>>ت ت>>وده ه>>ای وس>>يع آمريک>>ايی ب>>ه نح>>و چش>>مگيری       آن را در ارتب>>اط

         زم>>>انی ک>>>ه ب>>>ه اي>>>ن واقعي>>>ت از منظ>>>ر      . ي>>>ک بيم>>>اری مهل>>>ک دچ>>>ار س>>>اخته اس>>>ت     

های مالی در آمريکا نگاه کنيم بربري>ت نظ>ام ب>ه نح>و مطل>وبی خ>ود را            ی  سرمايه گذار 

از همه ی مبلغ سرمايه گذاری ش>ده در اقتص>اد آمريک>ا ي>ک در ص>د              . آشکار می سازد  

 دالر در س>>ال ق>>رار ٩٩٩٩ ت>>ا ٥٠٠٠گ>>روه درآم>>د آن ب>>ه کس>>انی متعل>>ق اس>>ت ک>>ه در   

 درص>د آن ب>ه گ>روه    ١١ دالر، ٢٤٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ درصد آن به گروه درآمد     ٧. دارند

 ٩٩٩٩٩ تا ٥٠٠٠٠ درصد آن به گروه درآمد ١٥ دالر و ٤٩٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠درآمد 

     درص>>د ک>>ل ص>>احبان درآم>>د را ش>>امل   ٣٤تم>>امی اي>>ن گ>>روه مجموع>>ًا  . دالر متعل>>ق ان>>د

ی شود و بقي>ه مجم>وع س>رمايه گ>ذاری ش>ده تح>ت نظ>ارت مس>تقيم طبق>ه ی نخبگ>ان                        م

  .اقتصادی است

حوادث سه دهه ی گذشته به هر ناظر ج>دی مس>ائل آمريک>ا و بخص>وص ت>وده ه>ای             

 مب>رم  ب>ا پلش>تی ه>ای   زير ستم آمريکايی اين نکته را تفهيم ک>رده اس>ت ک>ه اي>ن جامع>ه             

رن>د ول>ی   ا ص>ور گون>اگونی د  ش>تی ه>ا اگرچ>ه   اي>ن پل . اجتماعی و اقتصادی مواج>ه اس>ت    

  .کسی را نمی توان يافت که از زيان های ناشی از آنها در امان مانده باشد

   فق>>ر، ازخ>>ود بيگ>>انگی، نژادگراي>>ی، جناي>>ت، انه>>دام مح>>يط و    خراف>>ات، فس>>اد، ري>>ا،  

بهره کشی قهارانه از منابع طبيعی به زيان بشريت کم>ی از مس>ائل عم>ده ی جامع>ه ی       

تصوير بزک شده ای ک>ه دس>تگاه ارتب>اط جمع>ی نخبگ>ان از           . استمريکآيه داری   سرما

دمکراسی اي>ن کش>ور ب>ه م>ردم ع>ادی آمريک>ا و جه>ان ارائ>ه م>ی ده>د در حقيق>ت ي>ک                  

   واقعي>>ت دمکراس>>ی آمريک>>ا را ب>>ه نح>>و مطل>>وبی  . تص>>وير عروس>>کی از حاکمي>>ت اس>>ت 

خاب>ات رياس>ت جمه>وری ي>ا     می توان از وضع انفعالی مردم اين سرزمين نس>بت ب>ه انت        

ی آنه>ا ارزي>ابی   دگان دو مجلس کنگره و سنا و عمومًا از مضمون فرهن>گ سياس>     ننماي

 درص>د  ٥٠مطالعات آماری آمريکا تصريح  می کند که از کل جمعيت آمريکا تنها      . کرد
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 مربوط به دو مجل>س و بنح>و    درصد در انتخابات ٤٠در انتخابات رياست جمهوری و  

محل>>ی ک>>ه ب>>ه  مق>>رارت مرب>>وط ب>>ه   درص>>د در انتخاب>>ات ١٥ ت>>ا ١٠ا اعج>>اب آوری تنه>>

         زم>>>انی ک>>>ه از منظ>>>ری . زن>>>دگی روزان>>>ه ی آنه>>>ا مرب>>>وط م>>>ی ش>>>ود ش>>>رکت م>>>ی کنن>>>د 

ايده آليستی به ذهنيت مردم عادی آمريک>ا م>ی نگ>ريم عموم>ًا اعتق>اد ب>ه اقتص>اد ب>ازار                  

 اين مردم به نحو روزافزونی آزاد در آنها نيرومند است مع الوصف در عمل آن چه که

 درصد مردم به ٩٠با اين که . با آن مواجه اند تمرکز قدرت در دست هايی معدود است

 آن>ان   فرصت ها عالقه مندند ولی عمًال شاهد اين واقعيت اند که در برابر چش>م          برابری

  .هر روز غنی غنی تر و فقير فقيرتر می گردد

رل وجه تلقی عمومی نسبت به سرمايه داری    تنظارت برنظام اطالعاتی به منظور کن     

و ه>>م چن>>ين سياس>>ت ه>>ای داخل>>ی و خ>>ارجی ب>>رای طبق>>ه ی نخبگ>>ان اقتص>>ادی آمريک>>ا  

 دستگاه فرستنده ی رادي>ويی    ١٩٠٠٠وسائل ارتباط جمعی آمريکا شامل      . حياتی است 

 فص>>ل ٩٠٠٠ نش>>ريه ی هفتگ>>ی،  ٧٠٠٠نش>>ريه ی روزان>>ه،   ١٧٠٠٠و تلويزي>>ونی، 

 ش>>>رکت و بنگ>>>اه ١٣٠٠س>>>ازمان تولي>>>د و توزي>>>ع ف>>>يلم و   ٤٣٠٠٠نام>>>ه و ب>>>يش از 

    حال اگر به اين واقعي>ت توج>ه کن>يم ک>ه مجتم>ع ه>ای ب>زرگ اقتص>ادی              . انتشاراتی است 

و م>>الی آمريک>>ا از مجم>>وع اي>>ن وس>>ايل ارتب>>اطی ب>>ر س>>ه ش>>بکه ی کمک>>ی و ب>>زرگ          

ي>ونی،   سيس>تم کاب>ل تلويز  ٢٠١  و CBS -٣٤ و  ABC ، NBCتلويزيونی يعنی ب>ر   

  روزنام>>>ه ش>>>امل  ٨٥ مجل>>>ه ش>>>امل نيوزوي>>>ک و ت>>>ايم،    ٥٩ ايس>>>تگاه رادي>>>ويی،  ٩٢

       نيوي>>>ورک ت>>>ايمز، واش>>>نگتن پس>>>ت، وال اس>>>تريت ژورن>>>ال و ل>>>وس آنجل>>>س ت>>>ايمز و  

نتشاراتی بزرگ نظارت و تملک دارند آنگاه به خوبی می توانيم تصويری اشرکت  ٤١

ه ه>ای آمريک>ايی الق>اء م>ی کنن>د ترس>يم       از مضمون دموکراتيکی که اين وسايل به ت>ود   

  .کنيم

به آن چه گفتم بايد افزود ک>ه هفت>اد و پ>نج درص>د ش>بکه ه>ای اص>لی تلويزي>ونی ک>ه                

مردم آمريکا اطالعات عمده ی خود را از آنها دريافت می کنن>د در مالکي>ت پ>نج بان>ک        

  . اندبزرگی است که به مجتمع های اقتصادی و نهايـتًا به نخبگان آمريکا متعلق
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   اگر ب>ه هم>ه ی آن چ>ه گف>تم ارق>ام سرس>ام آور مرب>وط ب>ه هي>والی بيک>اری، فق>ر و                   

بی خانمانی، فحشا، عدم امنيت اجتماعی و تنزل تأمين بهداشت، فرو ريزی شالوده ی              

خانوادگی و اخالقی جامعه، مکانيسم ض>دآزادی نهاده>ای سياس>ی و رق>م س>رگيجه آور          

ی ت>وده ه>ای زيرس>تم آمريک>ايی را غ>ارت م>ی کن>د        ديون مل>ی و مالي>ات ه>ايی ک>ه هس>ت       

بي>افزائيم و هم>ه ی آنه>ا را تنگاتن>گ ب>ا سياس>ت خ>ارجی آمريک>ا در راس>تای س>>رکوب          

    زادی ق>>رار ده>>يم آن گ>>اه واقعي>>ت فروپاش>>ی س>>رمايه داری را ب>>ه      آمل>>ت ه>>ای مش>>تاق   

اب>>ر چش>مان خ>>ويش  رمثاب>ه ی تحق>ق آن چ>>ه ک>ه مارکسيس>>م ب>ه روش>نی م>>ی ياف>ت در ب      

  .خواهيم يافت

زمانی که اين حقايق را در زمين>ه ی ي>ک تحلي>ل اس>توار ق>رار ده>يم اي>ن واقعي>ت ب>ه            

    ص>>راحت خ>>ود م>>ی نماي>>د ک>>ه حت>>ی دش>>منان مارکسيس>>م ني>>ز از قب>>ول اي>>ن نکت>>ه س>>رباز  

نمی زنند که مارکسيسم هنوز نيز برای تحليل وضع کشورهای س>نتی س>رمايه داری و        

م>>ی کردن>>د نظ>>امی    " گم>>ان " ج>>وامعی ک>>ه زم>>انی    در دوران معاص>>ر آن و سرنوش>>ت  

سوسياليستی اند تنها و تنها تئوری اجتماعی و منطق تبيينی زنده و استواری است که 

 و اص>لوب تحليل>ی و تعبي>ری خ>ود را حف>ظ       اصالت، جامعيت و طروات هميشگی منطق     

يا رش>ته ی درس>ی نيس>ت بلک>ه سيس>تمی نام>ه از         " واحد" يک   مارکسيسم. کرده است 

مارکسيس>م عنص>ر ذات>ی ت>اريخ     .  اس>ت یرفت شناسی تم>امی پروس>ه ی طبيع>ی هس>ت        مع

  .انسانی و نيرومندترين بخش اين تاريخ است

  

  آيا به راستی مارکسيسم مرده است؟آيا به راستی مارکسيسم مرده است؟
تنها نگاهی به اجمال به جهان معاصر در شرق و غرب به قصد يافتن مظاهر عين>ی         

.  آن م>ی س>تيزند ک>افی اس>ت    حضور مارکسيسم حتی در مغ>ز آن>انی ک>ه خي>ره س>رانه ب>ا             

انديشه های مارکس شالوده ی نيرومندترين تحوالت فک>ری و نه>ادی در جه>ان غ>رب              

طرحان اقتصادی آمريک>ا ک>ه ط>ی ده>ه ی       " توده ای "سرمايه داری به اصطالح     . است

هفتاد چنان شيوع وسعيی يافته بود چيزی جز ارائه ی شکلکی از سوسياليسم مارکس 
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چ>ه کس>ی نم>ی دان>د ک>ه      . ده های عظيم زحمتکش آمريکايی نبودبرای گمراه ساختن تو  

تح>والت سياس>ی جه>ان معاص>ر، ب>رای ايج>اد اتحادي>ه ه>ا، اح>زاب          افکار مارکس ب>رای     

 و انقالبات فکری سياسی نظير حزب کارگر بريتانيا، نهضت های سوسياليستی تعاونی

 اس>>ی و  چ>>پ از سوس>>يال دمکر وسياس>>ی اروپ>>ا، جري>>ان ه>>ای چ>>پ و راس>>ت و جن>>اح     

    نهض>>ت ه>>ای انقالب>>ی در آس>>يا و افريق>>ا و آمريک>>ای الت>>ين ت>>ا چ>>ه ح>>د مه>>م و اساس>>ی       

بوده اند؟ چه کسی می تواند اين حقيقت را ناديده بگيرد که در اياالت متحده ی آمريکا   

نهضت کارگری، نهضت حقوق مدنی، نهضت زنان، نهضت ض>د جن>گ و حت>ی الهي>ات      

وجود صدها ارگان نگرشی، تحقيقی، جامعه شناس>ی و   آزادمنشانه و الهيات بی خدا و       

وج>ود تفک>ر راديک>>ال در اقتص>اد و فلس>فه هم>>ه و هم>ه حج>م عظيم>>ی از تفک>ر و ب>>اور        

     ز ت>>ا ب>>ه ام>>رو١٩٣٠ريش>>ه ای خ>>ود را ب>>ه مارکسيس>>م م>>ديون ان>>د؟ س>>ال ه>>ای پ>>س از  

، ين تئ>>وری ادب>>ی، ت>>اريخ هن>>ر، فلس>>فه ی آم>>وزش و پ>>رورش، دان>>ش جغرافي>>ا   ودر ت>>د

زيست شناسی، حق>وق، م>ردم شناس>ی و نگ>رش نق>د مارکسيس>تی در اي>االت متح>ده ی            

آمريکا برای محافل علمی اين سرزمين چنان اساسی بوده ان>د ک>ه ام>روز ه>يچ ي>ک از          

  .اين رشته ها بدون مبانی مارکسيستی خود استوار نمی مانند

            ص>>>>لی ب>>>>ه راس>>>>تی چگون>>>>ه م>>>>ی ت>>>>وان ب>>>>دون زمين>>>>ه و پاي>>>>ه ق>>>>رار دادن مب>>>>انی ا 

گراي>>>ی و  تفک>>>ر مارکسيس>>>تی ب>>>ه اگزيستانسياليس>>>م س>>>ارتر، عملکردگراي>>>ی و س>>>اخت 

ه>ايمر، هابرم>اس،     گرايی فرانسه و تفک>ر و انديش>ه ی کس>انی چ>ون ه>ورک               نوساخت

اري>>ک ف>>روم، هرب>>رت م>>ارکوزه، اش>>ميت در مکت>>ب فرانکف>>ورت، و ب>>ه ويتگنش>>تاين،     

ش>امپيتر، پ>والنزس، باس>کار، ق>ادامر، الک>ان،       پارس>ونز،  دريدا، ميشل فوکو، ريکوئر، 

ت>وان ب>ه نگ>رش اجتم>اعی        بلوخ، آلترسر، اوفه و آدورنو انديشيد؟ چگونه می        لوکاچ،

فريق>>ا آروش>>نفکرانی چ>>ون تيب>>ی، آميلک>>ار ک>>ابرال در تبي>>ين تح>>والت اجتم>>اعی آس>>يا و  

ه می توان بدون توجه به تعلق ريشه دار آنها به مبانی مارکسيستی انديشه کرد؟ چگون

چ>>رخش جدي>>دی را ک>>ه مارکسيس>>م انس>>ان گ>>رای گ>>روه م>>ارکوويچ در يوگس>>الوی و          

نامداران مکتب پوزنان در لهستان در تفکر اقتصادی و جامع>ه شناس>ی و مت>دلوژی و             
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منطق د رجهان غرب موجب گرديد به عنوان يک عنصر و عامل زنده ی مارکسيستی            

  ه گرفت؟ددر جهان معاصر نادي

قرن ميليون ها انسان در سراسر جه>ان کوش>يدند ت>ا ب>ا زب>ان م>ارکس       نزديک به دو    

بس>>ياری از نگ>>رش ه>>ای اجتم>>اعی و سياس>>ی جدي>>د ب>>ر ب>>ن س>>اختی    . احق>>اق ح>>ق کنن>>د 

گرامش>ی  ) هژم>ونی (مارکسيستی قرار و م>دار گرفتن>د و نظري>ه ی مارکسيس>تی س>لطه                 

طرفه آن . ستسايه ی سنگين خود را بر نگرش دولت در غرب هنوز ماندگار ساخته ا

ش>>ان تنه>>ا م>>دعای آن دارن>>د ک>>ه   ک>>ه آن>>انی ک>>ه ضدمارکسيس>>ت ان>>د ب>>ا تم>>امی خص>>ومت 

بس>>>ياری از س>>>ازمان ه>>>ای سياس>>>ی   . قصدش>>>ان تکمي>>>ل و اص>>>الح مارکسيس>>>م اس>>>ت   

   بخصوص آنها ک>ه ب>ه نح>وی خ>ود را سوسياليس>ت م>ی نامن>د انديش>ه ه>ای م>ارکس را                    

های شگفت ی نی در راستای ديگرگونجهان ما جها. در خدمت توجيهات خود گرفته اند

           اس>>>ت و در اي>>>ن هي>>>اهو هن>>>وز ه>>>يچ نگ>>>رش و فلس>>>فه ای در جه>>>ان ب>>>رای توجي>>>ه         

گي>>ری تح>>والت و تحلي>>ل مب>>انی مناقش>>ات طبق>>اتی و مل>>ی و    ه>>ا و س>>متی اي>>ن دگرگ>>ون

ب>>ه هم>>ين اعتب>>ار  .س>>اختار شناس>>ی تغيي>>رات اجتم>>اعی ب>>ديل تفک>>ر مارکسيس>>تی نيس>>ت 

   هم>>ان معن>>ی ک>>ه ب>>رای تحلي>>ل مس>>ائل غ>>رب و رون>>د پرف>>راز و نش>>يب        مارکسيس>>م ب>>ه 

سرمايه داری و امپرياليسم اساسی است برای تبيين و تحليل هويت تاريخی و معاص>ر           

ب>>ی س>>بب نيس>>ت ک>>ه حت>>ی فيلس>>وف متال>>ه   . و آين>>ده ی مش>>رق زم>>ين ني>>ز حي>>اتی اس>>ت  

  :به تأکيد می گويد) A des Wolhens(دوولهنز . کاتوليک آ

کسيسم در زمان حاضر فلسفه ی سياسی يگانه ای است که مار"

     در باب هر چيز با مسئوليت داوری می کند و از زبان حقايق سخن 

فلسفه ی يگانه ای که . می گويد و همه ی واقعيت ها را می آزمايد

  ٢."می داند جداساختن سياست و تاريخ از يکديگر ناممکن است

مخاص>>مان آش>>تی ناپ>>ذيری چ>>ون  . ن>>ديش نيس>>تچن>>ين قض>>اوتی خ>>اص متاله>>ان آزادا 

برژينس>>کی ني>>ز نتوانس>>ته ان>>د از حض>>ور زن>>ده و فع>>ال مارکسيس>>م در حي>>ات م>>ادی و      

                                                 
٢ - A. de, Wolhens; une philosophie de L ُambisite, Louvain, ١٩٨٧, p٣٣٣. 
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برژينس>کی  . معنوی قرن ما و از نقش آن برای حل مس>ائل مب>رم روزگ>ار م>ا س>ربتابند             

  :تصريح می کند

مارکسيس>>م مب>>ين مرحل>>ه ای حي>>اتی و خ>>الق در بل>>وغ بص>>يرت      "

مارکسيسم در عين حال يک پيروزی انسان مثبت . ستان اسجهان ان

بيرونی بر انسان منفی درونی و يک پي>روزی عق>ل ب>ر ب>اور م>ذهبی             

وار  مارکسيس>>م نقط>>ه ی عطف>>ی در بررس>>ی نماي>>ان و نظ>>ام   ... اس>>ت

  ٣."واقعيت مادی و رهنمودی ناشی از آن بررسی برای عمل است

ه>>ا بهان>>ه ای ب>>رای غ>>رور و ب>>رای م>>ا همراه>>ان نيروه>>ای چ>>پ وج>>ود اي>>ن حق>>ايق تن 

ما بيش از آن چ>ه ک>ه   . افتخار نيست بلکه نهيب بلندی به قصد احساس مسئوليت است    

ضرورت داشت از چاله به چاه در افتاده ايم و بيش از امکان پاسخگويی به ت>اريخ ب>ه       

اين>ک ن>ه زم>ان مناقش>ه و نف>اق ک>ه زم>ان        . لحاظ کم بها دادن به آگاهی قربانی داده اي>م   

ت ب>>ه جه>>ان بين>>ی راس>>تين مارکسيس>>تی و ب>>ه دان>>ش ت>>اريخی مارکسيس>>تی و ب>>ه  بازگش>>

رفق>ا زم>ان م>ا    . منطق تحليل مارکسيستی ب>ه قص>د شناس>ايی خطاه>ا و جب>ران آنهاس>ت            

ره>ايی  به خويش اس>ت و ب>رای چن>ين رجعت>ی ک>ه لزوم>ًا         " رجعت منتقدانه "زمان يک   

ب>ه ج>وهر مارکسيس>م و    جامعه ی م>ا را ني>ز در پ>ی خواه>د داش>ت رويک>ردی ديگرب>ار                  

اص>>ول واقع>>ی آن و ب>>ه رهنموده>>ای آن ب>>رای تحلي>>ل ت>>اريخی و س>>ازماندهی سياس>>ی       

  .ضرورتی اجتناب ناپذير است

  حميد حميد
  ١٩٩٢سالت ليک سيتی سپتامبر 
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