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صدهزار انقالب ده هر پس از کم! بسیار هرچند است، داشته وجود زمان ها همه ي در نارضایتي حداقل یا                    آشوب

این در که کسي نخستین لیکن – بهتر بیشتر چه هر شانزده، یا پانزده چه انقالب، ده چه به هر حال مي آید؛                      جنگ

یک با تزهایي قالب در میل کمال با و مواجهیم زیر مسائل با اکنون است. مارکس کارل است اندیشیده                     باب

 عالمت   سوال   مطرح   خواهم   کرد.

آیا معنایش است. هیچ از بهتر بي شک و است پراکنده همه جا در است، سهل نارضایتي نارضایتي. مساله ي                   نخست

ما زمانه ي در آیا و است؟ چگونه آشوب سمت به مسیرش و مي شود زاده چطور است؟ رواني وضعیتي                    عجالتا

نمي خواهیم چه که مي دانیم خوب اما مي خواهیم، چه که نداده ایم توضیح هنوز نمي دانیم، دقیق به طور هنوز                  که

 (اشاره ام   به   شورش هاي   دانشجویي   است)،   حائز   اهمیت   نیست؟

دیوار با و مي گردد خود دور به که موشي مي شود. آسان نیز مرور و عبور کنیم درک را محدودیت ها                     اگر

آن از مي کوبد دیوار تن بر مشت با که اسیري اما است. افتاده دام در که نیست متوجه اصال نمي شود                      روبه رو

معمول غیر توصیف این به هر حال است. یافته تعالي آزادي سمت به بااین حال نیست، آزاد هنوز است. کرده                   عبور

چه بدانیم صرفا نیست کافي نیست. کافي تنهایي به نارضایتي اکنون پذیرفت. نخواهند ما از را نارضایتي                   از



چه ایجابي به طور که شود اندیشه و کشف باید است، مطرح نیز امر این ضمني به طور بلکه                   نمي خواهیم

ترسیم متوسط بسیار و کوتاه اهدافي حال عین در و است، نارضایتي بزرگ متفکر نخستین مارکس                  مي خواهیم.

آن در که مناسباتي برقراري یعني کند، فراموش دارد حضور جا همه در که را کلي هدف آن بي آن که                     مي کرد،

فلسفه ي نقد بر «درآمدي آخر (بخش بردارد دست بودن گمگشته و افسرده رفته، یاد از گشته، خوار ذات از                     بشر

است نقطه همین در هست. نیز ایجابي بسیار بلکه است نشده مطرح سلبي طور به صرفا امر این هگل»).                     حق

حال عین در و همگاني فراخواني قالب در مي یابد، امکان آزادي ساحت درون به ضرورت قلمروي از پرش                    که

است (Widerspruch) تناقضي حاوي مي کشد پیش نارضایتي با رابطه در مارکس که بحثي فلسفي. تیزبیني                 با

به که عیني عاملي قالب در چیز هر از پیش و دوم و ذهني، عاملي قالب در نخست دوگانه: وجهي                      در

است تناقضي ذهني، تناقض مي گیرد. قرار نقد مورد انحصاري و انتزاعي اتوپي و انقالب روان شناسي                 واسطه اش

به و مي شود پدیدار قدیمي تولیدي روابط کفایت عدم دل از عیني تناقض و مي کند؛ مخالفت فعال طور به                     که

و دقت با مارکس سوسیالیستي انقالب در و است اساسي بسیار دوم تناقض مي یابد. توسعه تولیدي                  نیروهاي

پنهان گسترده گي اش رغم به اگر حتي است. نرفته بین از هیچ رو به هم هنوز و است، شده ترسیم بسیاري                     تیزبیني

روز هر – آلمان فدرال دولت در خصوص به – اجتماعي مشارکت باب در نو زمزمه هاي اگر حتي                    باشد،

استثمارشده و استثمارگر چون واژگاني که وضعیتي در است. نشده رفع اساسي تناقض این هم هنوز شود،                   پچ پچه

در ندارد، نیز چنداني معناي دیگر حتي شاید اخیر سرمایه داري جامعه ي زیرکي خاطر به و نیست روز مد                    دیگر

که مي کند مطرح دیگري آنتي تز بسیار شفافیت با برشت است، ورشکستگي به رو کارگر طبقه ي که                  وضعیتي

و استثمارگر جاي به مي کند پیشنهاد وي است. برخوردار مشابهي محتواي از و   است به روزتر و                  مدرن تر

سابق رنجبران همان سابق اند، بي نواي سگ هاي همان پیمان کاران کنیم. استفاده پیمان کار و کارفرما از                استثمارشده

موضوعي مي رود کیسه به که افزوده اي ارزش و استثمار واقعیت شده اند. برخوردار زیبا نامي از تنها اکنون                   که

پاهایش روي را هگل دیالکتیک تنها نه که است اساسي کشفي بلکه شود گذاشته کنار راحتي به که                    نیست

 مي ایستاند   بلکه   راه پیمایي اش   نیز   مي آموزد.

 

به طور و مي شود وارد نیز مارکس دیالکتیک در که موضوعي است، مطرح نیز دیگري انگیزش این جا                  در

از و آرماني گاز نظریه ي از 1702 سال به نامه اي در وي است. شده گرفته وام الیبنیتس از                    اعجاب آوري

مي کند وارد فشار و نیرو جداره بر گاز تراکم این که حین در مي نویسد. گرما غیاب در جداره بر گاز فشار                      قانون



معیني طور به جداره، به فشار قالب در آینده، این را. آزادي اش یعني دارد، خود در پیش از نیز را                      آینده اش

مرسیه اتوپي براي سرمشقي الیبنیتس نامه ي از بخش این مي شود. منفجر جداره که صورت این به مي یابد،                   تحقق

پیدا را حدود این در یا 2420 سال با رابطه در اجتماعي پیش گویي نوعي صورت و مي شود هجدهم قرن                     در

که است گذاشته را او گفته ي این بنیان آن الیبنیتسي ایده ي و بود خوانده را مرسیه متن این مارکس                     مي کند.

  خشونت   قابله ي   اجتماع   است،   اجتماعي   که   از   جامعه ي   نوي   دیگري   آبستن   شده   است.

با رابطه در نه اندازه اي تا و ویژه  طور به که خشونتي مساله ي یعني مي شود، ظاهر همین جا در دوم                     مساله ي

چه؟ باشد برحق درخواستي بیان خشونت اگر است. مطرح اساسي مساله اي عنوان به بلکه ناروشن و مبهم                   سالیق

باشد، خشونت خوْد نمي تواند دیگر زند، خشونت به دست شخصا اگر لیکن مي شود، وارد پلیس لحظه این                   در

اگر و است. کرده دریافت خدا دستان از را شمشیرش و چماق حاکم قدرت پولس زمان از                   چراکه

و بلند موعظه اي و ریاکارانه خشمي با عمل شان برخیزند، جانانه و سخت دفاعي به مقابل در                  سرکوب شوندگان

است: کرده مطرح نیز را دیگري موارد عیسي سرکوه موعظه ي که حال  مي شود. خوانده عریان خشونت                  عاریتي

برپا اگر باک چه کنم. برپا آتشي «آمده ام یا: [10.34 [متي را.» شمشیر بلکه آورم ارمغان به آزادي                    «نیامده ام

توسعه ي و رشد اگر است. بهتر رود پیش خشونت بدون امور روند اگر بي شک [12.49 [لوقا باشد.»                   شده

درست مي نشست، خود سرجاي همه چیز مي رفت کنار راه سر از تصادفي مانع این که بود حدي به                   مناسبات

آن در که بودند چیزي انتظار در دم هر و داشتند باور نوزدهم قرن اواخر در انگلس و مارکس که                      همان طور

است کافي و نیست خشونت به نیازي دیگر صورت این در که است بدیهي مي شد. خوانده بزرگ فروپاشي                    زمان

اما شود. رها خود حال به منسوخ موارد اغلب در و قدیمي، خشونت و شود برداشته راه سر از کاذب مانع                       که

هاله ي بلکه شود برداشته میان از پلیس خشونت باید تنها نه متاسفانه نیست. ساده گي این به امروز                   مسائل

قلمروي قابله ي نیرومندي به طور و غیرارتدکس شیوه اي به تا رود کنار باید نیز مرتبط مناسبات                 واقعي-عیني

 آزادي   دست   به   کار   شود.

هاله ي آن دل از مي ریزد، سرمان –بر نیست مسائل این بر پایاني متاسفانه – که پنجمي چهارم، سوم،                    مساله ي

که نیست شکي این باره در [لیکن] داریم. خود اجتماعي مناسبات در حاضر حال در که برمي خیزد                  واقعي-عیني

و هدف اهمیت باب در پرسش ویژه به بسیارند، دست این از مسائلي رفت. خواهد بین از نهایت در هاله                      این

das) همواره ي آن نباید آیا نیست.   ساعتي مزد تدریجي بهبود براي اتحادیه اي فعالیتي صرفا منظور                 مقصد.

به خصوص یا مالل آور نزدیک اهداف تا باشد داشته حضور همه جا در سوسیالیستي (Überhaupt             



احساس فراگیر، جنبش شوق، و شور وجد، نشود؟ فراموش آتش آن دیگري، آن و درنیاید، آب از                   فرصت طلبانه

از اما دارد وجود فضا در همواره باشیم، داشته مي خواهیم که همواره اي  آن بهتر، کجایي به جواني،                   حقیقي

گونه اي به نازي ها، دشمنان، به و است نبوده برخوردار چنداني اهمیت از مارکسیستي مباحثات تمام در ????                 

تامل مورد انتزاعي اتوپي زبان به و بي واسطه به طور نباید دیگر امر این است. شده واگذار دیني                   پروپاگانداي

اتوپي از نوع این انضمامي. اتوپي همان یعني است، گشوده مارکس که جدیدي مسیر طریق از بلکه گیرد،                    قرار

آن و است گذاشته کنار را توهمي نوع هر بلکه است انضمامي که برنمي دارد بودن اتوپي از دست                    ازآن رو

صلح، رنگین کمان مي دیدند: خود برابر در بزرگ انقالبیون همه ي و مونتسر توماس که مي جوید را                 رنگین کماني

گرم جریان من آن چه لذا نبرد. جبهه ي در خیانتي و فساد بي هیچ تلخي، طعم بي هیچ ما، میان در ابدي                     صلح

  مارکسیسم   نامیده ام   نیز   موضوعي   براي   مکالمه   نیست   بلکه   موضوع   تفکري   پرحرارت   و   جمعي   است.
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