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نگاAی ب. 2@?ا,2+ 2خ(ر موسی غنی نژ82 – ,7شنفکر2نی ک. با قد,+ پ(ما& بستند

پرF7ز صد2قت

موسی غنی نژ82 8, شما,Q N نو,F QP7کی P2 ماAنام. AاO ک. قر2, شدM ,8 N& «کمی تعا,J کنا, گذ2شت. 7 نفت 78لتی
ب. نقد کش(دN» شوX8 8, گفت 7گوFی مجموع. 2ت?اماتی 8, مو,8 جنبش ملی شد& صنعت نفت F2ر2& ب. ,AبرQ 8کتر
N8نقد کر X&M &ا مخالفاF 7 78لت P2 2عم X&ر2ن(اF2 &غالب 8, م(ا Qا& فکرFن مس(ر جرF2 P2 X.مطر` ساخت bمحمد مصد
7 کم 7ب(ش Aم. ,2 «ب. تسامح»g ناس(وناf سوس(ال(ست خو2ندF2 P2 7 Nن F72P. ب. نقد 2قتصاQ8 ک. M ,8& منابع نفت 8,
8ست 78لت 2ست پر28خت. 2ست. گفت. AاQ غنی نژ82 2لبت. مانند Aم(ش. Fک مضمو& 2صلی 8,28: نقد 2قتصا8 78لتی F2 7ن

ک. ,N2 ب?رF2 QP7رP2 &2 محل باQ,2P کر8& 2قتصا8 7 2جتماk می گذ,8.

F2 ,8ن نوشت. قصد نقد تفص(لی تز 2قتصا8 نفتی 8, گفت. AاQ غنی نژ82 ,2 ندmXn,2 8, مقابل Aست. Q 2صلی گفتمانی ,2 نقد
nم پ(ماِ& قد,+» (8, بر2بر ,7شنفکر2& مد2فِع مقا7مت) ناA &2ب. عنو2& گفتما& «,7شنفکر &M P2 &2می کنم ک. می تو

بر8. ب. گمانم 2کنو& F2 ,8رX&2 موسی غنی نژ82 مد2فع 7 نماFندQ N تماn ع(ا, F2ن گرN7 ب. شما, می ,87.

 

Qنت(ج. گ(ر n8, مقا Q2 .مقدم

«F8 38<ق را AB CAD5@7 در ?4< 8=رد 8;:9 78 دا5! و 42'12ا-3 12ای او 0'-/'ه و-,ه ای )'&% $#"!.
QAB CAD5 7(>F8 !#IR=J=J )'5=ن 74OP و 1L N;Jدن M5 C2'د$'ی د1L=8ا7K 2=د. 10-'ن HI";J 7K'IK'ن
7"R7 دوST1 اUز'Wق را آ>F8 ،1Z !M8 C[$ 7 78 دا5! و ازK'IK 7 $'ی(\]7 $' و 72 ا;L وی را 8;=ق ?]'ق

«!K'4P 78 در ا-1ان N@5 1دنL

 

جمال; باال عصا(> + نظر#; موسی غنی نژ#* #ست. ب, نظر می (سد غنی نژ#*4 (3شنفکر+ «حرف, #+» *( مف'ومی #ست
ک, #*3#(* سعEد4 صو(; بند+ کر*> #ست. *( نز* سعEد4 (3شنفکر حرف, #+4 بی نEاF# F باFبEنی 3 3#(سی *#Dمی
ج'اP بEنی خو*R 4م پEماPِ قد(; #ست. #3 *( حقEقت بر#+ نظاM قد(; #ست ک, نظرD, پر*#F+ می کند. قد(; نEز ب, نوب, +
خو* #Dن نظرR ,Dا (# #PV F خو* می ساX F# 3 *FرDق #بز#(Rا+ (سان, #+ PV (# می پر#کند 3 تعمEم می *Rد. ب, عبا(;

*Dگر4 (3شنفکر حرف, #+4 نظرR ,Dا+ می پر*#F* ک, ب, «قد(;» عمومEت می بخشد.

ً ب, مقا3مت *( بر#بر قد(; Vمر#ن, می #ندDشد4 چر# ک, خو* (# *( مقابل4 می تو#F# P (3شنفکر *گر#ندDش ناM بر* ک, #ساسا
سخنگو 3 3جد#P بEد#( سرکوc شد> Rا4 می *#ند؛ سخنگو+ VناP ک, سخنگوDی ند#(ند.

ً فعالEتی نظر+ Dا با توج, ب, تعرDف گر#مشی #F (3شنفکر#P #(گانEک4 می بEنEم ک, (3شنفکر+ #(گانEک4 صرفا
*#نشگاRی نEست4 مشا(کت 3 مد#خل, + مستقEم *( عرص, + عمومی (# نEز *(برمی گEر*. پس (3شنفکر #(گانEک
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ب, ناگزDر ب, حوF> + سEاست چرخش می کند. #گر غرD* lگر تعبEر ج'اP نEست4 ک, تغEEر ج'اP #ست4 (3شنفکر
Rم پEماPِ قد(; نEز شاDد *( پی تغEEر ج'اP باشد4 #ما PV چناP تغEEر+ ک, ج'اP بEش تر مق'و( قد(; گر**. #Dن قد(;

می تو#ند قد(; پد(ساال(#ن,4 قد(; Xبقاتی4 قد(; جنسEتی4 قد(; ملی4 قد(; نژ#*+4… باشد.

*( Rر حا4m #ستمر#( قد(; Vمر>4 سرکوc مقا3مت 3 گستر> + بEش تر بخشEدP ب, *#من, 3 عمق قد(;4 نEاFمند
نظرD, پر*#F+ نEز Rست. #D# Fن (43 (3شنفکر حرف, #+ ما نEز Rم پEماPِ قد(;4 *(گEر باF+ سEاست #ست. سEاستی ک, گا>

ثمر#تی RمچوP *گرکشی4 نسل کشی4 فجاDع #قتصا*+4… *#شت, #ست.

بنابر#Dن4 سخن  کوتا>V 4قا+ غنی نژ#*4 (3شنفکر+ حرف, #+ *( مف'ومی #ست ک, #*3#(* سعEد صو(; بند+ کر* 3
(3شنفکر+ #(گانEک *( RماP مف'ومی #ست ک, گر#مشی تئو(Dز> کر* با #Dن توضEح ک, *( خدمت (#ست گر#ترDن4
محافظ, کا(ترDن 3 *ست بر قضا پوپولEست ترDن سEاست مد#(#نی #ست ک, ج'اP (# ب, X)3, + بربرDت 3 بحر#نی بی سابق,
کشاند> #ند. 3+ *( تالشی پEگEر #ست ک, #Dدئولوx+ نولEبر#لی (# *( پ'ن, + کشو( ما ترD3ج کند. #3 ب, سا*گی قا*( #ست
zا (# گسترR <دD# نDقد(; ب, *کتر مصد} 3 ن'ضت ملی حمل, کند4 تا ب, س'م خو* عو#مان, تر Pمد صاحباV zبر#+ خو

.*Fسم ساEبر#لE3 نول +Fشکست خو(*> + ج'انی سا +xدئولوD# +اR <FموV +#3چر Pر#+ بی چوD4 3 جامع, (# پذ<*#*

 

تا,Fخ معاصر F2ر2&: 7قتی قد,+ تقدFس 7 مقا7مت تخطئ. می شو8

ً نقط, عطف غنی نژ#* معتقد #ست ک, #قتصا* *3لتی علت #صلی مشکال; #جتماعی ـ سEاسی ـ 3 #لبت, #قتصا*+ #ست. Xبعا
م'م *( گسترz #قتصا* *3لتی4 ملی شدP صنعت نفت #ست؛ چر# ک, #نتقاm منابع حاصل #F صا*(#; نفت #F شرکت نفت

#Dر#P 3 #نگلستاP ب, *3لت #Dر#4P مقّوM #قتصا* *3لتی بو*> #ست. #ما غنی نژ#* تا(Dخ (# 3#(3ن, می خو#ند.

ماDل نEستم *( #Dن جا 3#(* بحث تا(Dخی شو4M چر# ک, برخالÅ غنی نژ#* مسلح ب, Dک *ستگا> #DدئولوDxک ک, پاسخ
ً قر#ئت Dک #قتصا**#P نولEبر#m (3لو ب, شد; Rم, + مساDل تا(Dخی 3 #جتماعی (# پEشاپEش بد#ند نEستم4 #ما صرفا
عو#مان,) #F تا(Dخ #Dر#P (# باFخو#نی می کنم با تاکEد بر #Dن ک, بر#+ بحث *(با(> + تا(Dخ معاصر #Dر#P کم نEستند #فر#*

صاحب صالحEت ک, بسEا( می تو#نند #F تناقض Rا 3 نا*(ستی Rا 3 نا(#ستی Rا+ #*عاRا+ غنی نژ#* بگوDند.

غنی نژ#* می گوDد *کتر محمد مصد} ERچ برنام, #+ بر#+ #*#(> + کشو( D 3ا حتی #*#(> + صنعت نفت ند#شت. V*می
خو*خو#> 3 لجوÜ بو*4 *موکر#; Rم نبو* چر# ک, ب, مر*M متوسل می شد4 ب, جا+ PV ک, #X FرDق مجلس قانوP گذ#(+
#قد#M کند4 #3 می خو#ست ق'رماP شو*4 بر#+ RمEن *( #قد#می «غEرقانونی» *ست خط شا> بر#+ عزm خو*z (# نپذDرفت
تا بگوDد *3 #برقد(; F# #) 3# قد(; خلع کر*ند. حاصل #Dن Rم, کو*تا+ äã مر*#* بو*4 بعد Rم ساD* 3 â#3کتاتو(+
شا>. #لبت, (ضاشا> 3 محمد(ضاشا> Rم مانند مصد} بو*ند4 با #Dن تفا3; ک, ال#قل (ضاشا> کا( (# ب, کا(*#P می سپر* 3
مصد} حتی #Dن کا( (# Rم نمی کر*. *( ضمن4 برخالPV Å چ, Rم, می گوDند #Dن شعباP بی مخ (ببخشEد شعباP جعفر+)

نبو* ک, *#(3*ست, + چما} *#( (#>  #ند#ختD# 4ن جب', ملی بو* ک, پEشگاM چما} *#(+ *( #Dر#P ب, شما( می (3*.

cل کافی *( کتاEی ب, تفصDکاDا 3 #مرR سیEمذ#کر#; نفتی *3لت *کتر مصد} با #نگل + ,Eم: #3الً کلDب, #ختصا( می گو
خو#V cشفت, + نفت نوشت, + محمدعلی موحد بEاP شد> #ست. سقف #متEاF#تی ک, R PVا *( PV مقطع می تو#نستند ب, ملت
#Dر#P بدRند نEز کم 3بEش معلوM #ست. بر#+ سEستم ج'انی سرماD, *#(+ *( ساåç۵è m #مکاP پذDر نبو* ک, کشو(+
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ب, سا*گی منابع نفتی خو* (# ملی کند 3 منافع حاصل #PV F (# *( #ختEا( بگEر*. ب, Dک *لEل (3شن: ساماP مناسبا;
F# .دEم می پاشR F# ,E3 #3ل Mمو#* خا Pصا*(کنندگا + ,Eا کلD 3 +xر#مونی صا*(کنند> + #نرEا+ پR)ا با کشوR PV +*قتصا#
سو+ *Dگر4 *نEا+ FماP جنگ سر* (ال#قل تا #3#سط *åçãê + ,R) ج'انی نبو* ک, #مکاP #ستمر#( نظاR Mا+ *موکر#تEک
*( کشو(Rا+ بحر#F P*> + ج'اP سومی ب, D3ژ> کشو(+ ک, *( منطق, #+ سو} #لجEشی قر#( گرفت, 3 صا*(کنند> + نفت4
Dعنی شرDاP حEاتی #قتصا* ج'انی4 #ست فر#Rم R F# .*)3VمEن (3ست ک, سرکوäã c مر*#*ما> *( ت'ر#D 4Pک #ستثنا *(
کا(نام, + کشو(Rا+ غربی نبو* بلک, شاDد قاعد> + (فتا(+ R PVا *( قباm جنبش Rا+ *موکر#تEک 3 عد#لت جوDان, *(
کشو(Rا+ *(حاm توسع, Xی *ست کم س, *R, + بعد #F جنگ ب, شما( (3*. کافی #ست تن'ا #نو#ì 3 #قساD* Mکتاتو(+ Rا+

نظامی #مرDکا+ التEن 3 شر} VسEا (# ب, Dا* D)3Vم.

*D# M3ن ک,4 #گر VگاRی غنی نژ#* #F تا(Dخ معاصر #Dر#P ب, چند عکس #F *(گEر+ Rا+ خEابانی تظاRرکنندگاP مو#فق 3
P#رD# P)خ مدD)مر*#* *( تا äã P#)#* {ن, + چماEشEتو*> 3 جب', + ملی محد3* نبو*4 ال#قل می *#نست ک, پ cمخالف حز
*ست کم ب, RنگاM #نقالc مشرPV 3 ,X3 گا> برمی گر** ک, *ست, جا; چما} *#( 3 #3باX zرفد#( محمدعلی شا> 3… ب,
Pعو#مل *3لت #نگلستا F# ,3 فو#حشی ک mî#)# یR* PماFابد ک, ساD)* رکس می تو#ندR .حمل, می کر*ند PاR#خو ,X3مشر
پوm گرفت, #ند تا *( خEاباP نگذ#(ند کسی نفس بکشد4 با *(گEر+ Rو#*#(#P جو#P چ'ا( ساFماP 3 حزc سEاسی *(

جامع, #+ ک, تجرب, + تکثرگر#Dی ند#شت,4 فر} *#(*.

سوD# Mن ک, 3قتی غنی نژ#* مدعی می شو* ال#قل (ضاشا> کا( (# ب, کا(*#P سپر*D 4عنی Dک با( Rم *3(> + سلطنت 3# (#
مر3( نکر*> تا بد#ند (ضاشا> *( *M3* + ,R فعالEتش چ, بالDی بر سر Rمر#RانشR 4مچوP تEمو(تا4z علی #کبر *3#(4 3

.*)3V ,نصر; #لد3ل

غنی نژ#* *( جاDی *Dگر مدعی #ست «من نمی گوDم مشکال; ما با مصد} شرì3 شد؛ پEش #R PV Fم بو* #ما مصد} ب,
*الDلی تبدDل ب, نقط, عطف شد. #3 خو#> ناخو#> ب, نما* #Dدئولوx+ ناسEوناm سوسEالEستی تبدDل شد ب, Xو(+ ک, Rم,

Fندگی سEاسی #Dر#P پس #PV F تحت #لشعاPV ì قر#( گرفت.»

باDد ب, #DشاD Pا*3V(+ کر* ک, #صطالحا; سEاسی مدلوR mا+ خو* (# *#(ند با گفتن Dک «ب, تسامح» چEز+ حل نمی شو*.
ناسEوناm سوسEالEسم عنو#P حزER cتلر *( VلماP ناF+ بو* ک, مرD# Ü3دئولوx+ نژ#*پرستان, 3 فاشEستی بو*R 4ماP قد(
می تو#P مصد} (# ناسEوناm سوسEالEست خو#ند ک, (3F3لت (# فاشEست خو#ند Dا کEنز (# نظرD, پر*#F کمونEسم. (#لبت,4
ً ب, نظر می (سد بر#+ ت'EEج خو#نند> #+ شاDد (#ستی بعEد نمی *#نم غنی نژ#* چنEن *DدگاRی *#شت, باشد!) *( #Dن جا صرفا

ناVگا> #F تا(Dخ معاصر #Dر#P 3 ج'اP عنو#P حزc ناF+ (# ب, *کتر مصد} می بند*؟

#3 *( جا+ *Dگر+ می گوDد «(D* +3گر ملی کر*P صناDع4 محرM3 کر*P بخش خصوصی #F مالکEت 3 مدDرDت #ست
بنابر#Dن تفا3تی مEاP ملی کر*D Pا *3لتی کر*P صناDع 3جو* ند#(*. جب', ملی RمEن شعا( (# ب, عنو#V P(ماP #صلی خو*
برگزDد 3 #ستدالm کر* ک, چر# *( #نگلستاP صناDع (# ملی کنند 3 ما *( #Dر#P نفت (# ملی نکنEم. Rم, #Dن مقدم, (# گفتم
تا ب, #Dن نکت, #شا(> کنم ک, Vقا+ مصد} 3 *3ستاD# PشاP *( جرDاP *3لتی کر*P صنعت نفت #Dر#P ضرب, سنگEنی ب,

#قتصا* ما F*ند ک, RنوV Fثا( #Dن ضرب, *( #قتصا* ما مش'و* #ست.»

ب, Rر حا4m گوDا #گر منافع نفت #Dر#P ب, جEب *3لت #نگلستاP بر3* 3 *3لت PV کشو( بز(ñ شو* #شکالی ند#(*! *(
پاسخی کوتا> باDد قبل #R Fر چEز گفت ب, جا+ حمل, ب, مالکEت *3لتی بر نفت باDد ببEنEم ک, چر# *( «*3لت Rا+ نفتی»



=0A'B1 « .#5A .CD %. ا@?'رات ا<(3 =>;0 :"910اد – رو6"345ا01 /. %' -!رت *()'ن %$#"!10:16 08.08.11

Seite 4 von 6http://www.hafteh.de/?p=18625

شاRد کسب 3کا(Rا+ خانو#*گی 3 قد(قد(تی *3لت Rا RستEم. ب, عبا(; *Dگر باDد ن'ا*Rا+ *موکر#تEک4 شفاÅ 3 پاسخ گو
(# توسع, *ERم4 حقو} ش'ر3ند+ (# تحکEم بخشEم4 جامع, #+ مبتنی بر برخو(* DکساP با ش'ر3ند#P *#شت, باشEم4…
کوچک کر*P *3لت فسا* (# #F بخش *3لتی ب, بخش خصوصی منتقل می کند ک, نمی تو#P #*عا کر* فسا*+ کم DFاP تر
#ست #ما *موکر#تEک ساF+ فر#DندRا+ تصمEم ساF+ 3 تصمEم گEر+ موثرترDن (#Rکا( بر#+ مقابل, با فسا* #Dن چنEنی #ست.
F# .مDمندFاEک *( عرص, + قد(; نEم4 ب, مناسبا; *موکر#تEستR 3 پاسخ گو Åا+ شفاR Mمند نظاFاEن, + نفت ما نEمF )*
#Dن (3ست ک, چا(> ن, *( XرR óا+ پوپولEستی Dا 3#گذ#(+ مالکEت #F بخش *3لتی ب, بخش خصوصی ک, *(

*موکر#تEک ساF+ فضا+ تصمEم گEر+ 3 شفافEت #ست.

*موکر#سی نEز تابعی #ست #F توسع, + #جتماعی4 مبا(F#; مر*می4 متغEرRا+ فرRنگی4 #جتماعیx 4ئوپلتEک4 #قتصا*+4
F# یRگاVنا F# Pنشا ً (Rبر#P #جتماعی4 3 بسEا(+ #حتماال; *Dگر. تقلEل *موکر#سی ب, تابعی #F تن'ا Dک متغEر4 صرفا

*DنامEسم تا(Dخی تحوال; #جتماعی EX 3ف گستر*> + عو#مل موجد *موکر#سی D* 3کتاتو(+ *( کشو(Rا #ست.

غنی نژ#* می گوDد «*کتر مصد} تو*> Rا (# بسEج می کر* تا پشت Vن'ا سنگر بگEر* 3 #صوال ERچ #عتقا*+ ب, قانوP ند#شت
3 با 3جو*+ ک, حقوقد#P بو*4 کم تر بر#ساò چا(چوR cا+ حقوقی گاM برمی *#شت. #3 با فشا( تو*> Rا Rم, چا(چوR cا+
قانونی (# ب, Rم (Dخت. بقR ,Eم نمی تو#نستند حرفی بزنند چوP مر*M *( خEاباP بو*ند. 3قتی مجلس با مصد} ب, مخالفت
برخاست4 #3 ب, مEاP مر*M (فت 3 گفت: مجلس #Dنجاست. مجلس Dعنی تو*> Rا. #Dن'ا مصد#} 3#قعی سEاست Rا+ پوپولEستی
ً RمEن 3#قع, + تا(Dخی نشاP می *Rد ک, بر#+ مصد} *موکر#سی Dک #ست.» ب, Vقا+ غنی نژ#* باDد Dا*3V(+ کر* ک, #تفاقا
ً ب, لEبر#m *مکر#سی #عتقا* *#شت4 #ما DVا ب, صرÅ فر#(فتن «باF+ سEاسی» نبو*D 4ک «#صل #خالقی» بو*. مصد} عمEقا
#F *مکر#سی نماDندگیR PV 4م *( کشو(+ ک, #نتخابا; پا(لمانی #z *( تمامی ساR mا+ بعد #F مشرR ,X3مو#(> *( فضاDی

غEرشفاÅ 3 پرتقلب صو(; می گرفت4 می تو#P مصد} (# ب, پوپولEسم مت'م کر*؟

 

ب, Rر تقدDر4 چناP ک, Dا*3V(+ کر*D# )* 4Mن جا قصد ند#(M چند#P ب, *#*> Rا+ نا(3#+ تا(Dخی غنی نژ#* بپر*#4MF بلک, Rدفم
نقد گفتماP (3شنفکر#R Pم پEماPِ قد(; #ست.

 

قر2ئت غنی نژP2 82 مقا7مت

ب, #Dن مضموP *قت کنEد: *کتر مصد} Dکدند> 3 لجوÜ بو* بر#+ RمEن DFربا( عزm نرفت4 پس کو*تا شد4 بعد Rم
ً ب, صر#حت *( مصاحب, Dا *( حقEقت مانEفست *Dکتاتو(+ شد4 بعد Rم ساâ#3 (#> #فتا*D# …4ن مضمونی #ست ک, تقرDبا
سEاسی غنی نژ#* بEاP شد> #ست. *( حقEقت ب, گماP من #Dن عصا(> + XرF تفکر (3شنفکر Rم پEماPِ قد(; #ست. موسی
غنی نژ#* ب, جا+ محکوM ساختن سرکو4c مقا3مت (# محکوM می کند. #3 می گوDد #گر مقا3مت نمی کر*DدD* 4کتاتو(+ ب,

.*Fمی سا PاDنما #) z# ن جاست ک, (3شنفکر *( خدمت قد(; کا(کر* #صلیD# .ست نمی شد)* â#3نمی #فتا* 3 سا <#)

ً باFکر*c)* P جعب, پاندD#)3ی #ست ک, تن'ا 3 تن'ا پلشتی *( سرتاسر جامع, گفت 3گو+ #خEر موسی غنی نژ#* صرفا
می پر#کند4 بدP3 #ندکی #مEد ب, تغEEر 3ضع موجو*. چر# ک, #Dن مقا3مت #ست ک, سرچشم, + #ستبد#* می شو*. گفت, Rا+

…4+Fم ب, ج'انی ساE4 تسل,Dم ب, سرماEم ب, قد(;4 تسلEم #ست؛ تسلEتسل +xدئولوD# 4Mک کالD )* *#غنی نژ
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#قتصا**#ناP نولEبر#R* 3* m, #ست بی 3قف, *( تالz #ند محل مناFع, (# مخدz3 می کنEد. بر#+ VناP م'م گسترz بخش
خصوصی #ست بدP3 *( نظر گرفتن ساختا( قد(;. حاPV m ک, PV چ, #3لوDت *#(* *گرسانی ساختا( قد(; #ست ن, س'م

بخش خصوصی *( #قتصا*. DVا #RمEتی ند#(* ک, کد#M قد(; سEاسی *ست ب, خصوصی ساF+ می Fند؟

ً Rرک, ً 3 قطعا تقلEل *موکر#سی ب, متغEر+ ک, تن'ا 3 تن'ا تابع #قتصا* #ست4 سا*> ترDن شکل جزM #ندDشی #ست. Xبعا
3 F3تا #مر ,X3مشر F# ر#نیD# PلباX 3 عد#لت PاD#با مجموع, #+ فحاشی ب, ملی گر ً گفت 3گو+ غنی نژ#* (# بخو#ند صرفا

نEز تالz بر#+ نوعی سا*> ساF+ #فر#Xی مو#ج, می شو*.

*( مجمو4ì ب, نظر می (سد Vقا+ غنی نژ#* R 3مفکر#نش RمزماV 4PگاRان, Dا ناخو*Vگا>F# 4 سوDی می کوشند کل تا(Dخ
معاصر مقا3مت *( بر#بر #شکاm مختلف سلط, 3 ب, Xو( خاô *( بر#بر سلط, + #ستعما(+ (# نفی  کنند. F# 3 سو+
*Dگر ب, Xو( متقابل4 گفتماD# 3 Pدئولوx+ فکر+ #مرF3 مسلط بر ج'اP (Rرچند متزلزm 3 پرمخاXر> 3 بدDV P3ند>) Dعنی
#Dدئولوx+ ج'انی ساF+4 خصوصی ساFV 4+F#*ساF+ #قتصا*+4 محد3*ساختن Rرچ, بEش تر *#من, + حقو} *موکر#تEک4
کاالDی کر*P تمامی مناسبا; مEاP #نساR Pا4… (# ترD3ج می کنند. حاصل گفتا( VناR Pمو#(> *( عمل ت'E, + برنام, + کا(

بر#+ 3#پس گر#ترDن 3 غEر*موکر#تEک ترDن جرDاR Pا+ سEاسی Dا FمEن, ساF+ بر#+ قد(; گEر+ VناP بو*> #ست.

#F سو+ *Dگر *( #Dن تالz ب, نظر می (سد نخست نوعی فر#موشی جمعی *( بر#بر مد#خال; خا(جی *( تا(Dخ معاصر
#Dر#P (# ب, 3جو* 3V(ند 3 ب, *نباPV m با ترD3ج (#ست گر#Dان, ترDن 3 ضد*موکر#تEک ترDن VموR <Fا+ #قتصا* نولEبر#لی4 ب,
مثاب, حقEقت Rا+ مسلم علمی4 تصوDر+ باxگون, #F حقEقت معضال; #قتصا*+ ـ #جتماعی #Dر#P 3 *( پی PV تصوDر+

V(مانی 3 #توپEستی #F #قتصا*Rا+ مبتنی بر عدM مد#خل, + *3لت #(#ئ, می کنند.

(3شن #ست ک, #Dن Rا Rم, *( چا(چوc گفتمانی قر#( می گEر* ک, *(صد* #ست ج'انی ساF+ 3 #قتصا* نولEبر#لی (#
جبر+ مقا3مت ناپذDر4 3#قعEتی متافEزDکی4 معرفی کند4 ک, نمی تو#P *( بر#برz مقا3مت کر*. #D# Fن (43 باDد ب, PV تن

سپر*.

*( پاDا4P ماDلم ب, نگر#نی #M #شا(> کنم4 ب, نظرPV M چ, بEش #R Fر چEز نگر#P کنند> #ست #ö'ا(#; غنی نژ#* نEست4
جزM #ندDشی 3 صد3( قاXعان, حکم 3 سفEد 3 سEا> *DدP مساDل مشکل *DرDن, + جامع, + ماست4 غنی نژ#*4 خو#> چپ
Pش #ست ک, بنا ب, عا*; بی م'ابا ب, مخالفاDند# Mک جزD ب, نظر می (سد mر حاR )* 4m#برEی باشد4 خو#> نولX#فر#
فکر+ #z حمل, می کند. PV چ, نگر#P کنند> #ست سکو; 3 سکونی #ست ک, *( بر#بر چنEن گفت, Rا+ سخEفی *( جامع, +
)3V cژمونی #(عاR + ,ن حالت نشانD3 *( بدتر mن حالت نشان, + #نفعاDب'تر )* Pن سکوD# .*)#* *3شنفکر+ 3جو)
گفتماP (3شنفکرِ+ Rم پEماP قد(; *( عرص, + عمومی #ست. خو#> #نفعاm 3 خو#> پذDرR 3 zمدلی با #Dن Rژمونی
#(عاD# 4)3V cن Rر *43 خبر #F کابوسی *( DVند> *#(* چر# ک, #F جامع, #+ ک, (3شنفکر#نش *( بر#بر چنEن گفتمانی

منفعل باشند4 نمی تو#P #نتظا( مقا3مت *( بر#بر سلط, + #(عا3V c( (# *#شت.

 

 

1 ماRنام, م'رنام,4 شما(> D3ژ> نو(4åèçê F3 پر3ند> نفت
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ً #F مصاحب, با غنی نژ#* نقل قوm شد> #ست. ä تماM عبا(; Rا+ *#خل گEوم, عEنا

è نقد «#قتصا* نفتی» 3 مفاERم مرتبط با PV مانند «*3لت (#نتEر» 3 نتاDج نا*(ست برگرفت, #PV F ک, «*موکر#سی *(
#قتصا* نفتی #مکاP پذDر نEست» موضوì م'می #ست ک, #لبت, *( فرصتی *Dگر *نباm خو#Rم کر*.
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"3ش2 1ا, شو"ش.ا, عر( $ جشن %$#"!

ج9مز پتر4!!

برگر#4?: !. <. گ9النی

 

مقدم"

ب>شتر/ن گز2)شDا& شو)شDا& عرB2 C مصر, تونس, ل>بی, مر2کش, /من, 2)60, بحر/ن, عر12 ' 0/گر نقا* ب" )'&
0/کتاتو)& س>اسی, ب>کا)&, سرکوC ' کشتا) تظاOرکنندگا6 متمرکز بوM0 2ست. ب>شتر/ن 2/ن گز2)شDا توج" )2 بر )'&
“*بق" متوسط”, جو2نا6, فعال>ن 20نش Tموخت", 2)تبا*اM2( B2 V 2/نترنت قرM020 (2 2ند . (لس Tنجلس تا/مز-
cd!!/!۶/dc) 'بر *بق گفت" 2سر2ئ>ل ' تئو)/س>ن Oا& تو*ئ" گر2& صD>ون>ست 6T “0ستDا& نامرئی” 2سالم>و6

2فر2*ی 0) کا) بوM0 2ست.

Tنچ" ک" 'جو0 ندj0(2 تالg بر2& پ>د2 نمو60 چا)چوبی بر2& 0ال/ل شو)g م>باشد. 2/ن چا)چوC ساختا)2M& 2جتماعی-
2قتصا0& 0) مق>اo بز)jn بلندj ' م>ان" ' Oمچن>ن “چاشنی Oا&” عمل س>اسی )2 توض>ح م>دOد. م>د62 ' عمق
شو)شDا& توO j &2 M0مچن>ن ن>ر'Oا& گوناگو6 س>اسی ' 2جتماعی 2& ک" '2)0 0)گ>ر/Dا گر0/دندO jر گون" توض>ح /ک

.0B2 غ>ر ممکن م>سا( V2B(جانب" ب" مبا

)Tنی 2ست ک" B2 ‘چا)چوC ق>فی’ بDرM م>گ>رApproach .0 بDتر/ن )'/کر0 (

0) 2/ن چا)چوjC 0) 2نتDا& پDن 6T (ساختا)Oا& بلند مدV ' بز)j(n ماO>ت 2قتصاj&0 *بق" ' س>ستم س>اسی قر2)
گرفت" 2ست; م>ان" مدV بر مبنا& 2ثرV2 2نباشت" 0/نام>ک 2/ن ساختا)Oا بر )'& تغ>>رV2 0) )'2بط س>اسی ' 2جتماعی
2ستو2) 2ست; ' 0ال/ل کوتاM مدV ک" موجب پاسخDا& ناگDانی 2جتماعی- س>اسی-)'2نی ' /ا TگاOی 2جتماعی ک" ب" عمل

س>اسی منجر م>گرj00 می  باشد.

ماO>ت 2قتصاO0ا& عربی

jBگا jنفت B2 بر پا/" ‘)2نت’ ناشی j60(2 ب" جز jا 0) 62 جر/ا6 20شت"  2ستDا& عربی ک" شو)شO(2قتصا0 2کثر کشو
Financial Times) . دOا& صا0)2تی ' حکومتی )2 تشک>ل م>دOمدT(0 تو)/سم م>باشد ک" ب>شتر j  ' مو02 معدنی

Feb.22.2011 page 14

2/ن بخشDا& 2قتصا0& 0) '2قع محد'0 ب" صاV2(0 بوM0 ' بخش کوچکی )2 0) 2شتغاy تشکل م>دOد ' متکی بر 2قتصا0
(World Bank Annual Report 2009) .تخصصی م>باشد

2/ن بخشDا& صاV2(0 2)تبا*ی با 2قتصا0 متنو} تول>د& 20خلی ند2)ند. نفت صا0) م>گر00 ' محصوالV صنعتی '
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Oمچن>ن مالی ' خدماV تکنولو|& مد)O 6مگی '2)0 م>شوند. کل>"  'V20(2 بوس>ل" شرکتDا& فر2 مل>تی ' کا)گزT 62(2نDا
Feb.12. 2011 page 11). ,  (Economic and Political00م>گر yکنتر j ک" ب" *بق"  حاکم" پ>وند   20)ند

Weekly

تو)/سم ب" عنو62 /ک بخشT(0 jمد ‘2جا)M 2&’ )2 تقو/ت م>کند ' منبع ‘T(0مد j ’&B(2 مال>اتی بر2& حکومت *بق" –
*ا/ف" م>باشد. 2/ن T(0مد 2جا)M 2& ب" سرما/" خا)جی مبتنی بر /ا)2ن" حکومتی 2تکا م>کند. Oمچن>ن 2/ن 0)2مد ب" توسع"

O0ندگا6 ‘مستغالV’ محلی ک" B2 نظر س>اسی مرتبط م>باشندj متکی 2ست.

T(0مد مبتنی بر 2جا)M ممکن 2ست ک" منجر ب" ثر'B V/ا0 گرj00 ب" '/ژM ک" بDا& 2نر|& )' ب" 2فز'6 م>باشد. 2ما 2/ن
T(0مد ب" ج>ب “)2نت خو2)62” سرB2/ر م>گر00 ک" O>چگون" عالق" 2& ب" توسع" 2قتصا0& ' نو 2')& ند2)ند. )2نت
خو2)62 “متخصص” 0) سفت" باj(speculation)&B سرما/" گذ2)& 0) خا)� B2*ر/ق شرکتDا& مالیj مصر~

کاالOا& لوکس ' پس 2ندOB2ا& م>ل>ا)0& 0) حسابDا& خا)� B2 کشو) می  باشند.

2قتصا0 )2نت خو2)2ن" تعد02 2ندکی شغل 0) بخشDا& مد)6 تول>د& 2/جا0 می نما/د. شغل Oا& باال توسط 2عضا& *ا/ف" –
خانوM02 ' شرکتDا& مالی خا)جی کنترy م>گرj00 شغل Oا&  فنی ' غ>ر تخصصی ب" کا)گر62 موقت خا)جی ک"

حاضرند با شر2/ط کا)& پا/>نتر B2 کا)گر62 متخصص 20خلی کا) کنندj '2گذ2) م>شو0.

2قتصا0 )2نت خو2)2ن" باند با2Bن" منتج  ب" *بق" حاکم" *ا/ف" 2& م>گر00 ک" مرOBا& مالک>ت 0'لتی ' خصوصی )2
‘مخد'g’ م>نما/د. Tنچ" ک"  ‘0'لت’ نام>دM م>شو0 0) حق>قت پا0شاOا6 مستبدj فام>لDا& 0') ' برj )'سا& ج>رM خو)

قبا/ل ' Oمچن>ن 0'ستا6 س>اسی ' تکنو کرO V2ا م>باشند.

M'ا/ف" /ا فام>ل ' گر* B2 Mمحد'0 ب" تعد02& برگز/د jMستند”. '2)0 شد6 ب" 2/ن 20/رO &2 "حاکم" بست V2/نا6 “*بقا
کوچکی B2 2فر02 “کا)Tفر/ن” ک" 0) 2ثر سر'/س O0ی ب" حاکما6 *بق" –*ا/ف" ک" ممکن 2ست ب" ثر'تی 0ست /ابند.
‘حلق" 20خلی’ T (0 M2( B2مد 2جا)M 2& 2مر2) معاg م>کند. 2/ن ‘حلق" 20خلی ‘ M2( B2 شرکت 0) مستغالT(0 jVمد& )2
' V20(2' ترخ>ص jم>نB "60 پر'2ن('T فقط بدست ' M0ا)تی نبوDچگون" م<O "مB0 ک" ال('T بر2& خو0 بوجو0 می

مال>اتDا )2 0) بر م>گ>ر0.

2فز'6 بر غا)V خز2ن" عمومیj حاکم>ن *بق" – *ا/ف" مشو1 ‘020 ' ستد 02BT’  /عنی  'j62B(2 V20(2 ک" سبب تحل>ل
Oرگون" صنا/ع جو62 20خلی 0) بخش Oا& ‘تول>د&’jکشا')B& /ا تکن>کی م>گر00.

بنابر2/ن O>چگون" سرما/" 20)& کا)Tفر/ن مالی /ا ‘*بق" متوسط’  'جو0 ندT .0(2نچ" *بق" متوسط نام>دM م>شوj0 بخش
بز)n کا)کنا6 0'لتی  (TموBگا)j62 متخصص>ن بDد2شتj کا)گزj62(2 مامو)/ن Tتش نشانیj مقاماV پل>سیj 2فسر62

نظامی ) م>باشند.

2/نا6 '2بست" ب" T (0مدشا6 ' 0) نت>ج" '2بست" ب" خدمت ب" قد)V مطلق" م>باشند. 2/ناO 6>چگون" شانسی بر2& پ>شرفت ب"
)O M0ا& باالتر )2 ند2)ندO jمچن>ن O>چ چشم 2ندB2 2قتصا0& بر2& فرBند62 20نس Tموخت" خو0 نمی ب>نند.

تمرکز قد)V 2قتصاj&0 2جتماعی ' س>اسی 0) س>ستم بست" *بق" – *ا/ف"  منجر ب" 2نباشت Oنگفتی ثر'V 0) 0ست 2فر02
jاO ا0 کاال/B &اDب B2  ناشی V'ثر jاO M2ست. با توج" ب" فاصل" 2جتماعی  ب>ن حاکم>ن ' حکومت شوند M2/ن س>ستم گر0/د
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B2 &2 M0ا 0) باال&  توO ا ' م>ل>ونرO (0(م>ل>ا jد; ب" 2/ن ترت>بOم>انگ>نی” ب" غا/ت غلط 0) 2/ن جو2مع نشا6 م>د V'ثر“
Washington Blogj) م>انگ>ن 0)2مد باال 2/جا0 می کند B2 تصو)& غلط j62ا ' ن>م" ب>کا)62 جوO مدT (0 کم

(c/c۴/!!

حاکم9ت "4نت خو4"4نM4" %4 :2 تسل9حاH $ کمک مالی  (چماB $ 1و3ج)

بر2& جبر62 تفا'V بز)n 0) جامع" ' حما/ت B2 موضع *بق" 2نگل '2) )2نت خو2) حاکمj 2تحا0 با شرکتDا& 2سلح"
ساB& ' حما/ت نظامی توسط 2مپر/ال>سم چ>رM (Tمر/کا) 0) پ>ش گرفت" شد. حاکم>ن 0)گ>ر س>است “2ستعما) نو با
0عوV” گشت" ' تن ب" 20/ر کر60 پا/گاO Mا&  نظامیj مانو)Oا& 0)/ا/یj تبانی 0) حما/ت مالی B2 مزj 62('0 گشتند.
تسل>م ب" چ>رM گی صD>ون>ستDا 0) منطق" B2 0/گر پ>امدOا& 2/ن س>است م>باشدj (ب" )غم 2/نک" گDگاM 2نتقا20تی بی نت>ج"

ب>ا6 م>د2)ند).

0) م>ا6 مدjV حاکم>ت B') با توB/ع کمکDا& مالی ق>م مآبان" ب" فقر2& )'ستا ' *ا/ف" Oا&  قب>ل" j &2 /ا)2ن" خو)2کی
jFinancial Times) 00مکمل م>گر j"موختT بر2& ب>کا)62 20نش M0ا& پ>ش پا 2فتاO(2/جا0 کا j&رDبر2&  گرسنگا6 ش

(11/25/2

Oز/ن" سنگ>ن خر/دOا& نظامی ' /ا)2ن" Oا& ق>م مابان" باBتاC خو0 )2 0) نبو0 گنجا/ش بر2& سرما/" گذ2)& تول>د& نشا6
م>دOد. م>ل>ا)O0ا 0ال) صر~ تجD>زV2 نظامی گر0/دj ب" جا& 2/نک" 0) چند بخشی کر60 2قتصا0 20خلی Oز/ن" شو0.
Vمد B2(0 &(2گر0/د. ب" جا& 2/نک" 0) سرما/" گذ jا& مالی ق>م مآبان" فقط 0) /ک نوبتDا م>ل>و6 0ال) صر~ کمکOصد

بر2& کا) تول>د& Oز/ن" گر00.

‘چسب’ نگاM 20)& 2/ن س>ستم ترک>بی B2 غا)V مد)6 ثر'V عمومی ' منابع 2نر|& ' 2ستفاB2 M0 سنت *ا/ف" 2& ' /ا)
گ>ر& 2ستعما) نو ' مز0')62 قر2)020& بر2& کنترy ' سرکوC مرâ0 م>باشد. تسل>حاV مد)T 6مر/کا 0) خدمت
0/کتاتو)& Oا& مطلق" & پا0شاOی 2& ک" B2 0/د تا)/خی کDن" شدM 2ند (anachronistic) ' بر مبنا& 2صوy سلسل" Oا&

قرä 6! حکومت م>کنندj قر2) می گ>ر0.

 

معرفی ' گسترg جد/دتر/ن س>ستمDا& 2)تبا*ی ' مر2کز فر2 مد)6 خر/د بر2& قشر نخبگانی 2ست ک" خر/د2) کاالOا&
B2 ' 2ند Mباال کنا) گذ2شت" شد B2 مگیO "موخت" ب>کا) م>باشد کT لوکس م>باشد. 2/ن خو0 0) تقابل با 2کثر/ت جو2نا6 20نش

پا/>ن ن>ز B/ر فشا) کا)گر62 قر2)020& خا)جی با مز0 کم م>باشند.

 

 

بی ثباتی ل>برy2 نو

*بق" –*ا/ف" )2نت خوB2 (2 *ر~ موسساV مالی ب>ن 2لمللی ' بانکد2)62 20خلی بر2& ‘)فرâ’ 2قتصاO0ا/شاB 6/ر فشا)
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B2 "ش کسر& بو0ج" کO0'لتی ب" )'& سرما/" گذ2)& خا)جی ' کا V2) 20خلی ' موسساBقر2) م>گ>رند: ‘گشا/ش’ با
Economic and Political) .0بو MمدT 0ا& نئو ل>بر2لی بوجوDانی با توج" ب" کا)بر0 )فرمDا& جDبحر2ن

(Weekly,2/12/11

نت>ج" : “)فرO âا& 2قتصا0&” کاOش ' /ا قطع /ا)2ن" Oا& خو)2کی بر2& فقر2 گر0/دj 2شتغاy  بخش 0'لتی )' ب" کاOش
نDا0 ' بد/ن 'س>ل" 2ندB'( ãن" Oا& فرصت بر2& جو2نا6  20نش Tموخت" بست" گر0/د. مال>اV بر مصر~ کنندگا6 ' حقو1
بگ>ر62 2فز2/ش پ>د2 کر0 0) حال>ک" بساB ' بفر'شDاj سفت" با62B مالی ((Financial Speculators  ' '2)0کنندگا6
B2 معاف>ت مالی برخو)20) گر/دند. قو2ن>ن ضد محد'0/ت سرما/"j  (deregulation) باعث تشد/د فساj0 ن" تنDا 0)

م>ا6 )2نت خو2)62 *بق" – *ا/ف"j بل 0) م>ا6 2*ر2ف>ا6 2قتصا0& ن>ز گسترg 'س>عی /افت.

0) 2ثر “)فرمDا&” ل>برy2 نو ‘پ>وند’ ق>م مآبان" ک" *بقاV پا/>ن ' م>انی )2 ب" *بق" حاکم گرM0B M بوj0 سا/>دM شدM 2ست.
âخصوصی 20خلی موجو0 02غا V(ا& “سنتی” غاD2ستثما) خا)جی’مد)6’ )2 با فرم jنو y2ا& ” ل>برD2/ن    “)فرم
م>کند. )|/مDا& *بق" –*ا/ف"  0/گر نم>تو2نند بر )'& *ا/ف"j قب>ل"j مذOب>و6 ' ج>رM خو2)62 'فا20) بر2& 2/ز'ل" کر60

جنبش 2تحاO "/0ا& شDر&j 20نشجو/اj6 0کاند2)62 کوچک ' 2قشا) کم T (0مد بخش 0'لتیjتک>" نما/ند.

çخ>ابا6 بر عل>" کا

‘علت Oا& فو)& ‘ شو)شDا& عرC مبتنی   بر نضاO0ا& *بقاتی تحت سلط" 2قتصا0 )2نت خو2)62 *بق" – *ا/ف" م>باشد.
2ل>گا)شی  حاکم بر توB2 &2 M0ب>کا)62 ' کا)گر62 جو62 ن>م" ب>کا) (underemployed) ک" ب>ن۵d% تا %۶۵

(Blog Washington cd!!/c۴/dcj) حکومت م>کند jندO2 تشک>ل م>د( yسا c۵ ر/B  جمع>تB2

ن>ر'& محرک" 2قتصا0 )2نت خو2)& “مد)6” جو2نا6 ب" تاBگی 20نش Tموخت" )2 ب" کا) مد)6 '2نمی 20)0. بلک" TنDا )2
ب" سو& کا)Oا& با مز0 کم 0) “2قتصا0 حاش>" B2 ”&2 قب>ل فر'شندگا6 خ>ابانیj حمل ' نقل ' کا) قر2)020& '
(Shopping Malls) تو)/سم ' مر2کز خر/د jVمستغال jBگا jا& فر2مد)6 نفتDا& خصوصی م>ر2ند.  بخشDسر'/س
'2بست" ب" حما/ت س>اسی ' نظامی   عقب ماندگا6 سنتی مانند مذOب>و6 ' سر62 *ا/ف" Oا ' قبا/ل م>باشد 'لی 2/نا6 )2
'2)0 تول>د مد)6 نمی نما/د . 2تحاO "/0ا& مستقل *بق" کا)گر صنعتی مد)6 شDر& ممنو} م>باشد. 2نجمنDا& شDر& *بق"

متوسط /ا تحت کنترy 0'لت بوM0 /ا مجبو) ب" 020خو2ست نو/سی Petition) ) ب" حکومت مطلق" م>باشد.

‘عقب ماندگی’ ساBمانDا& 2جتماعی '2بست" ب" *بقاV 2جتماعی 0)گ>ر 0) فعال>ت تول>د& مد)j 6 بد62 معنی 2ست ک"
محو) حرکت 2جتماعی ' س>اسی 0) خ>ابا6 م>باشد.

جو2نا6 ب>کا) ' ن>م" ب>کا) underemployed) ) 0) بخش غ>ر )سمیj 0) م>د2نDاj 0ک" Oاj کاف" Oاj مجامع j گوش"
خ>ابانDا ' باO(2Bا ب" 0') ' ب>ر'B2 6 مر2کز تو62 مطلق" 202)& ب" حرکت 0) می T/ند. توM0 شDر& موقع>ت 2ستر2تژ/کی
0) س>ستم 2قتصا0& 2شغاy نم>کندj 2ما 2/ن توM0 شDر& تو62 بس>ج Oمگانی )2 20)0 ک" قا0) ب" فلج کر60 خ>ابانDا '
م>ا0/نی م>باشد ک" T M2( B2نDا محصوالV ' خدماV حمل ' نقل م>شو0 ' سو0 ب" 0ست می T/د. ب" Oما6 2ندMB2 مDمj جنبش

Oمگانی 2ست ک" بوس>ل"  جو2نا6 ب>کا)TغاB گر0/د

بد/ن ترت>ب  فرصتی )2 بر2& 2فر02 حرف" 2& ستم کش>دjM کا)مند62 بخش 0'لتیj 0کاند)62 کوچکj ' مرâ0 خو0 شاغل
B2 ”oشرکت نما/ند ' “عامل تر è20) 2عتر j0 ک" بد'6 2/نک" 0) محل کا)شا6 مو)0 تلالفی قر2) گ>رند('T 0بوجو
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0ست 6020 کا)B2 j ب>ن )فت. تقابل س>اسی ' 2جتماعی ب" 0') قطبDا& متصا0 م>چرخد: /کی 2ل>گا)شی ج>رM خو2)2ن"
.Mشد Mبق" کند* B2 &اO M00/گر& تو ' (Clientelism)

2'لی ب" *و) مستق>م '2بست" ب" 0'لت (0ستگاM نظامی/پل>سی) '  0'می  '2بست" ب" ساBماO 6ا& بی   شکل محلیj غ>ر
)سمی j 0) لحظ" ' )' 0) )' ب" 'جوT 0مدjM می  باشد.

2قل>تی B2 20نشجو/ا6 20نشگاOی ک" M2( B2 2/نترنت حرکت م>کنندj 2ستثنا م>باشند. 2تحاO "/0ا& صنعتی صنفی 0/ر ب"
مبا)MB م>پ>وندند ' عمدتا )'& تقاصاOا& 2قتصا0& تمرکز م>کنند – 2لبت" ب" 2ستثنا& چند& ب" '/ژM 0) موسساV 0'لتی

2& ک" بوس>ل"  '2بستگا6 2ل>گا)شی کنترy م>گرj00 کا)گر62 تقاضا& تغ>>ر2تی 0) مد/ر/ت م>کنند.

0) نت>ج"  '/ژگ>Dا& 2جتماعی  0'لتDا& )2نت خوj(2 شو)O gا شکل مبا)MB *بقاتی ب>ن کا)مز0& ' سرما/" 20)62
صنعتی  پ>د2 نم>کند. 2/ن شو)شDا 0) نما0 شو)g س>اسی توM0 2& بر عل>" 0'لت 2ل>گا)شی  خو0 )2 نشا6 م>دOند. جنبش
Oا& 2جتماعی خ>ابانی êرف>ت خو0 )2 0) غ>ر مشر'} نمو60  2قتد2) 0'لتی نشا6 م>دOند. جنبش Oا& خ>ابانی ن" تنDا
تو2نا/ی 2عماy نظم نو/ن س>اسی /ا 2جتماعی )2 ند2)ندj حتی فاقد تشک>الO( ' Vبر& م>باشند. ن>ر'& 2/ن جنبش Oا 0)
تو2نشا6 بر2& فشا) T')60 ب" )'& قشر برگز/دM ' ساBمانDا م>باشدj ن" بر2& بر کنا)& 0ستگاM حکومتی ' 2قتصا0.
بنابر2/ن با سا0گی  شگفت 2نگ>ز&j نظام>ا6 مصر با پشت>بانی Tمر/کاj 2سر2ئ>ل  ' 2تحا0/" 2)'پا تو2نستند قد)V )2 ب"
0ست بگ>رند. ' 0) حال>ک" 2)تبا* خو0 )2 با مشا')62 2مپر/ال>ست خو0 نگ" 20شت" 2ندB2 j تمامی 0'لت )2نت خو2) '

ساخت 2قتصا0& حما/ت کنند.

”V2رOمگر2/ی شر2/ط ' “2ثر تظاO

گسترg شو)شDا& عرC 0) شماT yفر/قاj خا')م>ان"j ' حکومتDا& خل>جO' (0 jل" نخستj محصوy شر2/ط مشاب" ب"
B2 ا/ف" 2ل>گا)شی '2بست" ب"  “)2نت” ناشی* – M02ا& )2نت خو2)& ک" بوس>ل" خانوDتا)/خی ' 2جتماعی  م>باشد: حکومت
صاV2(0 نفت ' 2نر|& مبتنی بر سرما/" ثابت M(202 م>گر0ندj موجب شد تا ب>شتر جو2نا6 ب" فعال>تDا& 2قتصا0& حاش>"

2& خ>ابانی محد'0 گر0ند.

“ن>ر'& مثاy” /ا “2ثر تظاOرV2” فقط بوس>ل" ساBماندOی 0'با)O Mما6 شر2/ط 2جتماعی – س>اسی O (0ر کشو) شناخت"
م>گر00. ن>ر'& خ>ابا6 – جنبش توM0 2& شDر& – پ>ش بر60 خ>ابا6 )2 ب" عنو62 مکا6 2صلی فعال>ن ' تصاحب م>ا0/ن
)2ب" عنو62 2عماy ن>ر'& س>اسی ' تقاضاOا& 2جتماعی م>پند2)ند. بد'6 شکj موفقت>ت نسبی 0) مصر ' تونس موجب
2نفجا) 0) جنبش Oا& 0/گر گر0/د. 2ما 2/ن 2نفجا)Oا 0) کشو)Oا/ی صو)V گرفت ک" پ>ش>ن" تا)/خیj قطب بند&
2جتماعی ب>ن *ا/ف" )2نت خو2) حاکم"  ' کا)گر62 حاش>" 2& خ>ابانی Oمانند&  20شت" 2ند. ب" '/ژM 0) کشو)Oا/ی ک"

حاکما6T 6 عم>قا 0) شبک" 2قتصا0& – نظامی 2مپر/ال>سم 02غاB ' â/ر نفو6T ë بو0ند.

نت>ج"

yمر/کا ' 2تحا0/"  2)'پا 2عماT ا& مالی ' نظامیO02)تبا* با بن>ا M2( B2 2( 0حکومت مد2)& خو j(2حاکما6 )2نت خو
م>نما/ند. 2نا6 محد'O M0ا& 2ع>انی خو0 )2 مد)6 می نما/ند ' جو2نا6 تاMB  20نش Tموخت" )B2 2 2/ن محد'O M0ا 0') م>کنند
' ب" کنا) م>زنند. جو2نا6 تاMB 20نش Tموخت" 2& ک" محد'0 ب" کا)Oا/ی با حقو1 2ندj ã بو/ژM 0) بخشDا& غ>ر 2من ' غ>ر
)سمی 0) خ>ابانDا& شDرOا& پا/تخت تمرکز پ>د2 کرM0 2ند. خصوصی ساB& ل>بر2لی نوj کاOش /ا)2ن" Oا& 0'لتی (بر2&
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خو)j ã2 /ا)2ن" Oا& ب>کا)&j )'غنj بنز/نj حمل ' نقلj بDد2شتT ' jموj ( gB پ>وند ق>م مآبان" 2& ک" بوس>ل" 62
حاکما6  نا)ضا/تی جو2نا6 ' تD>دستاO j 6مچن>ن برگز/دگا6 مذOبی ' )'سا&  قبا/ل )2 کنترy م>کر0ندj خر0 کر0.
Tم>خت"  شد6 *بقاV ' توO M0اj مد)6 ' سنتیj نت>ج"  مستق>م پر'س" ل>بر2لی نو بو0 ک" B2 باال ' کنا) گذ2)& پا/>نی Oا

2نجاâ گرفت. “بDتر کنندگا6” [Reformers]  ل>برy2 نو ک" 2*م>نا6 م>د02ند ‘با2B)’ شغلDا پرT(0مد

y0) ع>ن حا ' V'نو ب" تمرکز ثر y2ا& ل>برDمد. س>استT(0 CT B2 غلط jا& /ا)2ن" 2& ق>م مآبان" م>کندD2 جا/گز/ن س>است(
تضع>ف کنترy بر توO M0اj /ا)& )ساندند.

بحر2نDا& 2قتصا0& جDانی سرما/" 20)& موجب گر0/د تا 2)'پا ' Tمر/کا کنترy مDاجرتی خو0 )2 محد'0تر کرM0 ' بد/ن
'س>ل" /کی B2 0)/چ" Oا& فر2) )|/م )B2 2 ب>ن ببرند – نبر0 بز)n جو2نا6 20نش Tموخت" ب>کا) 0) جستجو& کا) 0)
خا)�j مDاجرB2 V 2/ن کشو)Oا  0/گر گز/ن" 2& نبوj0 حاy گز/ن" 0' چ>ز بوj0 /ا مبا)MB /ا )نج بر60. مطالعاV نشا6
م>دOد TنDا/ی ک" مDاجرV م>کنند موفق>ت خوM2 تر/نj 20نش Tموخت" تر ( 0) *بق" شا6 ) ' )/سک کنندM تر/ن م>باشند .
2کنوj6 2/ن قشر محد'0 ب" کشو)شاj6 با O'2امی چند B2 فرصتDا& موجو 0 0) خا)�M2( B2 j 2قدO â2مگانی 2جتماعی '

س>اسی j مجبو) ب" مبا)MB بر2& حرکت فر0& 0) کشو)شا6 م>گر0ند.

ب" Oما6 2ندMB2 مDم ب>ن جو2نا6 س>اسیj '2قع>تی 2ست ک" Tمر/کاj ب" عنو62 تضم>ن کنندM )|/م Oا& )2نت خوj(2  /ک
ن>ر'& 2مپر/ال>ستی )' ب" کاOش 2ست: B (0م>ن" 2قتصا0& 0) با2B)جDانی B2 *ر~ چ>ن  ب" چالش گرفت"  شدM 2ستj ب"
عنو62 ن>ر'/ی 2شغالگر 0) عر12 ' 2فغانستاj6  با شکست )'بر' گر0/دM 2ستj ' تحق>ر شدM ب" عنو62 خدمتکا)& تابع '
0)'غگو بر2& 2سر2ئ>لی ک" Oر چ" ب>شتر بی 2عتبا) گر0/دM 2ست 'M2( B 2 عو2مل صD>ون>ست  خو0 0) )|/م 2'باما '
کنگرT Mمر/کا 2عماy نفوë م>کند. تماâ 2/ن عناصر پوس>دگی ' بی 2عتبا)& 2مپر/ال>سم  Tمر/کاj جنبشDا& *رفد2)
0مکر2سی )2 تشو/ق م>کند ک" بر عل>" ج>رM خو2)62 2مپر/ال>سم جسا)V نشاO0 6ند ' ترسشاB2 2( 6 0خالت ن>ر'&

نظامی Tمر/کا ' 0) تقابل قر2) 6020 جنبش 0) بر2بر جبD" نظامی سوjâ کم نما/د.

جنبشDا& توM0 2& 2ل>گا)شی خو0& )2 )|/مDا& “)0/ف سوâ” م>ب>نند: حکومتDا& )2نت خوB (2/ر )Oبر& Tمر/کا ک"
خو0 2مر/کا B/ر 2سر2ئ>ل – ق>وم>ت  صD>ون>ستی – م>باشند. 'قتی ک" ìd! کشو) 0) شو)2& عمومی ساBما6 ملل ' Oم"
jمصر j6م>کنن ' 'قتی ک" لبنا âا& 2ستعما)& خو0 محکوO 2سر2ئ>ل )2 بر2& توسع" *لبی jمر/کاT &اDمن jشو)2& 2من>ت
تونس ' )|/مDا& Tتی 0) /من ' بحر/ن 'عدM س>است خا)جی 0موکر2ت>ک م>دOندj جنبشDا& توM0 2& ب" 2/ن ã(0 م>رسند
ک" 'قتی 2سر2ئ>ل 0) 2نز'2& س>اسی تاâ قر2) گرفت" ' ج>رM خو2)62 )2نت خو2) خوB2 2( 0 0ست M020 2ست ' 0) حال>ک"
Mمطلقا بی 2عتبا) گر0/د jمر/کاT ون>ست 62 0) خدمت 0/پلومات>ک<Dا6 نظامی پر صد2& 2سر2ئ>ل ' عو2مل صO Mفرماند
Financial times 02/24/2011). 0د بوO2خو Mبی فا/د gB۶ سرباädjddd – مد)6 2سر2ئ>ل با Vتسل>حا âتما j2ند

(page. 7

Oما6 ساختا) 2جتماعی – 2قتصا0& ' شر2/ط س>اسی ک" موجب 2نفجا) جنبشDا& توM0 2& *رفد2) 0موکر2سی ک" بوس>ل"
M0ا تو/T :0Bخو0 نما/ا6 م>سا B2 2( 2کنو6 ب>شتر/ن چالش j0بو Mی گر0/دOماندBخ>ابا6” سا“ B2 (جو2نا6 ب>کا) ' ن>م" ب>کا
بی شکل ' گوناگوj6 /ک ن>ر'& متشکل 2جتماعی ' س>اسی 2& م>شو0 ک" بتو2ند قد)V س>اسی )2 ب" 0ست گ>ر0 ' )|/م
Cپا/د2) با  0)2مد&  خو y0 ک" منجر ب" 2شتغا('T 02قتصا0 نو/ن با)')& )2 ب" 'جو jyما6 حاO (0 ' کند؟ M2 0مکر2ت>ز(
 گر00 ک" تاکنو6 0) 2قتصا0 )2نت خو2) 'جو0 ند2شت" 2ست؟ نت>ج" س>اسی تا ب" حاy نامع>ن 2ست: 0موکر2تDا '
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منا1ر! 0و%گن +ابرما- , +ربر) ما%کو"!
$و<گن +ابرماG: +ربرF !4 ساE پ8ش B ب, بAان, بز<گد*شت +فتا%م8ن سالگر% تولد34 ما س, تن ب, +مر*( جمع %$گر!
HماI HJ Kمد$م. ب, نظرJ کا%م8ک +ست8م3 ب, %$دنتJ !برپا$ی «جشن نام,»+ا Hمخالفا I* ,لبت, منتقد*نت ک* B H*>*ستدB% I*
%< مقا$س, با *مر3IB بستر+ا! ب8شتر! بر*! $ک مباحث, س8اسی Bجو% %*شت. %< HJ *$اK مباحث س8اسی %< قالب
گفتا<+ا! شفاb تر! نسبت ب, Bضع8ت موجو% شن8د( می شد B ب, aو< کل3 من فکر می کنم Bضع8ت ما %< حاE حاضر ب,
لحاd پسرفت +ا! جا<! %< حوI( +ا! س8اسی نسبت ب, B% HJ<( قابل تاسف *ست. با *$ن حا3E بر*! Jنک, گفت B گو!
*مرIBماB H*جد *+د*b مع8نی باشد B ما بتو*ن8م با J<*مش %< +و*! تابستاH بر صندلی +ا$ماH لم بد+8م3 خالی *I لطف

نخو*+د بو% *گر موضوi بحث <*…
+ربر4 ما<کوI(: با %$دگا( تو مخالفم.

+ابرماG: بس8ا< خب!
ما<کوI(: ب, گمانم3 بدHB م8انجی س8است3 چند*H حرفی بر*! گفتن نخو*+8م %*شت B نبا$د س8است <* ب, B*سط, شر*$ط
موجو% *I مباحث, ماH حذb کن8م B منتظر <IB! باش8م ک, %Bبا<( *تفاm خاصی <B! %+د J Bنگا( مجد%* پا! س8است ب,

مباحث, ما باI شو%.
+ابرماG: با *$ن حاE ب, نظرK لزBمی ند*<% ک, %< *$ن مباحث, ب, ست8ز بر سر خاستگا( +ا! خو% بپر%*I$م.

ما<کوI(: مطمئنا.
+ابرماG: ب, گمانم مباحث, *مرIB <* می تو*ن8م با خو*نشی ب8وگر*ف8ک *I تو JغاI کن8م. %< *$ن صو<4 من شخصا ما$لم تا
*$ن باIخو*نی <* با نگا( ب, I$ست تئو<$ک B فلسفی تو پی بگ8رK. تو می %*نی ک, من +مو*<( ب,  گذ*< تو *I «+ا$دگر» ب,
tرa می خو*+م ک, بحث <* با )Iجا* .K* )%عالق, مند بو -B% ن$* Eت +ا! ب8وگر*ف8کاAا$مر» – حتی %< قالب مشابAو<ک+»
پا<( *! *I سو*E +ا %<با<( %B<( *! ک, تو %< فر*$بو<z گذ<*ند! JغاI کنم. %< B*قع مر*%K ساE +ا! پس *wFwx I *ست.
wF{{ Eسا >% B %ستی شناسی +گل بو+ HJ iر چ8ز سخنم <* ب, سخنر*نی %فاع8, *4 %< تز %کتر* ک, موضو+ I* قبل
*<*$, شد3 معطوb می کنم. %< B*قع %< سخنر*نی %فاع8, *34 با<I( +ا! بس8ا<! *I *<جاi +ا! متعد% ب, سرفصل +ا! فلسف,
I* !* ,مقال, تو <* %<با<( کشف %ست نوشت «Die Gesellchaft» Eنا>B| ن8ز Eسا Hا$دگر %$د( می شو%. %< +ما+
KوAا! فلسفی مف+ Hبن8ا» H*تو با عنو I* !>بعد3 گفتا Eفلسف, ب, چا{ <ساند. $ک سا B ما<کس %< با~ *قتصا% ملی
*قتصا%! کا<گر» %< |B<ناArchiv für Sozialwissenschaft» E » ب, چا{ <س8د. با *$ن مقدم,3 شا$د پرسش

بن8ا%$ن %< با~ *%غاK *$ن +ر %B *ست. *$نک, تو چگون, تو*نستی +ا$دگر B ما<کس <* Jشتی %+ی؟
ما<کوI(: ب, باB< منJ 3نچ, ک, تو با عنو*H «گذ*< *I جAاH معنا$ی +ا$دگر! ب, ما<کس8سم» *HJ I $ا% می کنی3 %غدغ,
Eسا >% Hما HستاB% I* !>بس8ا B ک, من – HلماJ ~شخصی من نبو%( *ست3 بلک, $ک %غدغ, نسلی بو%. شکست *نقال
wF{w تجرب, کر%$م3 حتی *گر نگو$م BI%تر *HJ I با قربانی شدH کا<I>ُ B E* – بس8ا< قطعی بو%. %< B*قع %< HJ مقطع3
.KBا$دگر بر+ Ç*نمی $افتم. *$ن سر خو<%گی موجب شد تا با< %$گر ب, سر Hز! بر*! +مذ*4 پند*<! با *نقالب8و$B8چ %ستا+
B K%تکم8ل تحص8التم بو Eمنتشر شد. *$ن %<ست %< مقطعی بو% ک, من %< حا wF{Ñ Eسا >% «HماI B کتا~ «+ستی
*Bل8ن مد<K* Ü <* ک, تا<$خ HJ ساwF{{ E بو%3 *خذ کر%K. من ب, +مر*( چند تن *B% Iستانم %< I HJماH %< $ک فرBشگا(
کتا~ %ست %KB فرBشی B*بست, ب, موسس, نشر برل8ن کا< می کر%$م. من *ما +مو*<( %< پی $افتن پاسخ بو%K؛ *$نک,؛ چ,
àIموJ کا%میJ >% مقطع HJ >% ,بن8ا%$ن بو%. فلسف, *! ک E*ن $ک سو$* B فتا%( *ست؟* HلماJ ~شکست *نقال I* تفاقی پس*
%*%( می شد %< س8طر( نوکانتی +ا B نو+گلی +ا بو% B ناگAاH با Adو< «+ستی I BماH» گو$ی خوH تاI* !* )I جنس فلسف,
I* ندگی» سخن می گفت؛I» I* ,کا%می تز<$ق شد. فلسف, *! کJ !ا+ H3 ب, شر$اGا! بس8ا< ملمو+ iنضمامی با *<جا*
B ما» با +ستی» ,Aگو$ی با ما سخن می گفت. ب, گمانم مو*ج . …B ~*ضطر* I* 3Hنسا* I* 3zمر I* 3(ن$*I*%) ستی+
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IماH ب, ساwFå{ E باI می گر%%. من بر ضم8ر «ما» تاک8د می کنم3 چر* ک, *$ن $ک بالندگی خاã شخصی %< من نبو%
B مر*%I* K بالندگی ن8ز %< *فتا%H با «*مر *نضمامی» B %< نو<%$دH «*مر *نتز*عی» %< فلسف, *ست ک, *کنوHJ H <* نوعی
خطا B *شتبا( می %*نم. جو+ر کا< +ا$دگر جا$گز$ن کر%H پد$د*< شناسی خاã خو%à ب, جا! پد$د*<شناسی *ستعال$ی
+وسرE بو%؛ ب, کا<گ8ر! تو*ماB H پ8وست, مفا+8می چوB» Hجو%» B «*ضطر*~» ک, *I قضا فلسف, +ا$دگر <* گرفتا<
مفا+8م *نتز*عی کر%. %< +ماH مقطع من ما<کس می خو*ندB K %< خو*نش ما<کس B *ستمر*< *$ن خو*نش3 ب,
«%ست نوشت, +ا! *قتصا%! B فلسفی wx۴۴» <س8دB K *حتماال چرخش *K ب, سمت *I* B +م8ن جا بو%( *ست. بی شک3
ما<کسی ک, من می %$د3K ما<کس جد$د! بو%. ما<کسی سر*پا *نضمامی B %< ع8ن حاE $ک سر B گر%H فر*تر *I *حز*~
Kما<کس3 +ا$دگر <* ب, مثاب, $ک خصم نمی %$د I* ت$*B> عملی. +مچن8ن %< *$ن B م8خکو~  شد( %< ما<کس8سم تئو<$ک

B ب, گمانم +ا$دگر نقط, کو<! بر*! فلسف, ما<کس نبو%.
+ابرماG: بر *ساG گفت, تو3 +ا$دگر با *نتشا< «+ستی I BماH» نشاH %*% ک, $ک ف8لسوb *نضمامی *ست؟

ما<کوI(: بل,.
+ابرماG: *ما *گر *I منظر $ک ما<کس8ست ب, فلسف, +ا$دگر بنگر$مI* 3 قضا Jنچ, ک, %< HJ نمی $اب8م *نضمام8ت *ست3
بلک, ب8شتر نوعی شب, *ستعالگر*$ی $ا منظوم, مفAومی +ستی شناختی بن8ا%$نی <* می $اب8م ک, مخلوm شر*$ط خاã تا<$خی

*ست B بر*! فAم فرJ$ند ماتر$ال8سم تا<$خی *کتفا نمی کند.
ما<کوI(: بل,. %< +ا$دگر3 تا<$خ ب, نوعی نگا( تا<$خ گر*$ان, تقل8ل می $ابد.

+ابرماG: با *$ن Bجو% تو کماکاH ب, *$ن +ستی شناسی بن8ا%گر* پا$بند!. %< نگاشت, +ا! متاخرI* 34 جمل, %< «مسا$ل
فلسفی» B ن8ز %< %B مقال, *! ک, *شا<( کر%3K تو +مچناH می کوشی تا ب, چا<چوبی +ستی شناختی تحقق ببخشی ک, *I س8ر

تکو$ن HJ نوعی ساخت مفAومی بر*! تقابل ب8ن «کا<گر *ل8ن,» B «کا<گر *ل8ن, نشد(» ب, %ست می J$د.
!I>ستی شناسی *ست ک, <گ, +ا! با+ I* قضا نوعی I* ,بطی ب, فلسف, +ا$دگر ند*<%. بلک> àبل,. *ما *$ن تال :)Iما<کو

*HJ I <* %< کا<+ا! ما<کس می ب8ن8م.
HJ I* B )%کر%! ب, غا$ت س8اسی پ8د* کر$B> wF۶x Eا صحت %*<% ک, عقا$د تو %< سا$J گر؛$% E*ک سو$ :Gابرما+
پس3 تامال4 فلسفی تنAا موجبا4 تقو$ت HJ باB<+ا <* فر*+م کر%( *ند؟ ب, ب8اH %$گر J$ا %< تفکر تو س8است B نظر$,3

نسبتی %$الکت8ک پ8د* کر%( *ند؟ تا Jنجا$ی ک, می %*نم تو حتی %< جنبش شو<*+ا! کا< ن8ز فعاE بو%!3 %<ست *ست؟
Eسا >% b>Bشو<*! برل8ن %< <*$ن8کند H*Iسربا I* کی$ H*لبت, ب, عنو* B من ب, *$ن جنبش گر*$ش %*شتم :)Iما<کو
.K%کر Üشو<*! برل8ن <* بس8ا< سر$ع تر >% Iر %*شتم. من نقش سرباaو< کلی تعلق خاa ,3 نسبت ب, *$ن جنبش بwFwx
I* wFwF Eمدتی ن8ز $عنی %< سا I* مقطع بو%. بعد HJ >% سابق %< *نتخابا4 جد$د H*م *نتخا~ مجد% *فسر+ HJ علت
HماI HJ >% .شد ê%مقطع حا HJ I* 3کر% ماندگا< من ب, س8است$B> ب, گمانم .KمدJ HBب8ر HلماJ 4*موکر% Eحز~ سوس8ا

.K%موکر*4 مخالف بو% E3 ب, شد4 با س8است +ا! حز~ سوس8اKنک, خو% <* *نقالبی می %$دJ ,سط*B ,ب
I* بر تو چ, بو%( *ست؟ *صوال تو قبل àما<کس8سم» کر B ,فلسف» B ëبقاتی» لوکاa گا+یJ B نقش «تا<$خ :Gابرما+

چرخش ب, سمت +ا$دگر با *$ن %B نسبت فکر! I$ا%! %*شتی.
ما<کوI(: من لوکاë <* قبل *I +ا$دگر خو*ند( بو%K. ب, گمانم کرà <* +م +م8ن aو<. *$ن +ر %B بر*! من B*جد *$ن *عتبا<
!B% گر*$ش بست, س8اسی نگر$ست. %< نظر$, +ر B ک *ستر*تژ! س8اسی$ !*>B 3ب, ما<کس8سم H*بو%ند ک, چگون, می تو
H*ب8ش می تو B ب, نظر من کم B> م8ن+ I* B %ستی شناسی» $ا% کر%!3 %$د( می شو+» H*با عنو HJ I* ا مقول, *! ک, توAنJ

+ستی شناسی موجو% %< *ند$ش, JنAا <* ناشی *B Iجو% مقول, «+ستی شناسی» %< Jثا< ما<کس %*نست.
+ابرماG: چگون, B*<% *نست8تو شد!؟

ما<کوI(: بر حسب شانس! ب, B*سط, کر4 <*$زلر (Kurt Riezler) ک, مسوEB کتابخان, %*نشگا( فر*نکفو<B 4 $کی
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B* ,جلساتی بو%( *ست ک I* 3 *حتماال %< $کیK%ک, چگون, <*$زلر <* مالقا4 کر K>*ا$مر بو%. ب, $ا% ندAو<ک+ HستاB% I*
ب8ن من B *نست8تو بر پا کر%( بو%( *ست. Jشنا$ی K%B>B B ب, *نست8تو ب, ساwFå{ E باIمی گر%%. ب, $ا% %*<K ک, <*$زلر

مد*I* K عالق, *à ب, +ا$دگر صحبت می کر%.
+ابرماG: عجب! من *$ن ماجر* <* *صال نمی %*نستم.

dب, لحا B* قع*B >% .م8ن, +ا! +ا$دگر! %*شتI م منتشر کر% ک, پس+ Gچند$ن کتا~ %<با<( پا<من8د B* .,بل :)Iما<کو
شخص8تی خو% <* نز%$ک ب, *نست8تو می %*نست با *$ن حاE $ک +ا$دگر! تماK ع8ا< بو%.

+ابرماG: %<با<( تو چ,؟ J$ا تو با *نست8تو B*جد نسبت فکر! محسو~ می شد!؟ تا قبل *I ساwFå{ E %<با<( *نست8تو چ,
می %*نستی؟

ما<کوI(: %< ساB* wFå{ Eل8ن شما<( نشر$, پژB+ش +ا! *جتماعی منتشر شد( بو% B *$ن تماHJ K چ8ز! بو% ک, من
%>*B ک, با$د ب, نحو! با *نست8تو K%می کر Gم8ز س8اسی3 *حساJ Gا$ B >*با<( *نست8تو می %*نستم. ب, %ال$ل فضا! %شو>%
*<تباa شوK. %< پا$اH ساwFå{ E ب, aو< کامل بر*$م $ق8ن حاصل شد ک, *مکاH ب, %ست H%>BJ کرسی *ستا%! %*نشگا(
B 4اجرAم Ü>*تد Eمانی حاصل شد ک, *نست8تو %< حاI >% ست>% Hم8ناa* نخو*+م %*شت. *$ن !Iحکومت نا >% *>

*نتقاE کتابخان, *à ب, Jمر$کا بو%.
+ابرماG: *صلی تر$ن B قو! تر$ن عنصر $ا تکان, *! ک, باعث شد تو بتو*نی %< مح8ط جد$د! مثل ن8و$و<Ü %ست ب,

توسع, کا< تئو<$ک B فعال8ت +ا! <Bشنفکر! بزنی3 چ, بو%( *ست؟
ما<کوI(: ب, گمانم نخست3 %< گرفتن مباحث, *! فر*گ8ر %< با~ ما<کس8سم غ8رB*بست, [ب, بلوÜ شرm] B تئو<!
ما<کس8ستی با *عضا! *نست8تو B >% B+ل, %3KB تالà بر*! تحل8ل B تب88ن Bضع8ت س8اسی پس *I مAاجر4. تا Jنجا ک, ب,
Kم بر*! مدتی نامعلو+ HJ 3جو% ند*شتB 8تلر+ HمدJ >کا !B> قطع8ت I* عضا! *نست8تو3 +8چ شکی* H3 %< م8اK>*% رaخا
B %< فضا$ی مبAم. سوم8ن مباحث, جد! %< *نست8تو ن8ز %< بابت <B*نکاB! بو%. ب, B*قع قبل *I پ8وستنم ب, *نست8تو3 من
I* خو*نی پسIبا B )نگا iن نو$* B س8ستمات8ک ند*شت B مند K 3 *ما *$ن خو*نش +رگز شکلی نظاK%د <* خو*ند( بو$Bفر

.%*% î> گرفتن مباحث, %< *نست8تو>%
+ابرماG: نقش *<$ک فرKB %< *$ن Iم8ن, چ, بو%؟

ما<کوI(: %< *بتد*! پ8وستنم ب, *نست8تو3 موقع8ت حاش8, *! %*شتم B چند*H مو<% مشاB<( %$گر *عضا! عالی <تب, قر*<
B اقت فرسا باشدa B )تقا %< *نست8تو می تو*ند بس8ا< پ8چ8د>* B شن شد( بو% ک, <شدB> نمی گرفتم. بنابر*$ن <فت, <فت, بر*$م
*ما %<با<( فر3KB ب, نظرK *صلی تر$ن %ل8ل جد*$ی *I* B *نست8تو بر$دI* à* H تئو<! فرB$د بو% B ب, B$ژ( تجد$دنظر %<
B G؛ +ر چند ک, می تو*نم %< حد حد(instinctual drives) «!د $عنی «<*ن, +ا! غر$ز$Bمحو<! فر KوAبا~ مف
گماH بگو$م ک, پا<( *! مسا$ل شخصی ن8ز موجبا4 جد*$ی *I* B *نست8تو <* فر*+م کر% ک, *لبت, %<با<( جز$8اتش چ8ز!

نمی %*نم.
+ابرماG: ب, گمانم3 مقطع جد*$ی فرI* KB *نست8تو3 %<ست Iمانی بو% ک, فرB$د نقشی محو<! %< تفکر تو باI! می کر3%

تا حد! ک, *I HJ IماH ب, بعد بو% ک, مقول, «<B*نشناسی *جتماعی ما<کس8ستی» %< گفتا< تو برجست, شد…
Kمی شد؛ چر* ک, %< بر*بر پد$د( *! پ8چ8د( ب, نا Gب, غا$ت *حسا àI4 بو% ک, ن8ا>Bقع *$ن $ک ضر*B >% :)Iما<کو
«فاش8سم» قر*< %*شت8م. فاش8سم +مچوH $ک B*قع8ت غ8رقابل *نکا< <î بر کش8د( بو% B *$ن ضرB<4 نگا( <B*نشناختی
*جتماعی ما<کس8ستی ب, HJ <* *$جا~ می کر%. %< B*قع ما با$د می تو*نست8م «فاش8سم» <* بر *ساG تئو<! ما<کس8ستی
تب88ن B صو<4 بند! کن8م. *$نک, B*قع8ت فاش8سم با$د بر*ساG مبانی ما<کس8ستی تب88ن می شد بد$ن معنا نبو% ک, ما تنAا
قطعا4 <* کنا< +م بچ8ن8م بلک, با$د با منطق %<Bنی خو% تئو<! ما<کس8ستی پ8ش می <فت8م. %< ضمن *$ن *$د( ن8ز Bجو%
%*شت ک, مقول, تحل8ل <B*نی (<B*نکا<!) می تو*ند شاکل, +ا! %<Bنی ساختا< <فتا<+ا! *نسانی <* ک, *I %$د من کل8د
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*صلی *$ن پرسش بو% ک, چر* حو*%wFwx-wF I* ê ب, بعد <B ب, *نحطاa گذ*شت <* ب, %ست %*%( B نشاH %+د ک, چر*
B aب, *نحطا B> نقال~ شد3 بلک, خو% ن8ز* iقوB I* !ا منجر ب, جلوگ8رAب8عی ن, تنaک پتانس8ل تا<$خی3 ب, شکل غ8ر$
E*BI گذ*شت B حتی بر*! %+, +ا %< مغاÜ فرB <فت. ب, گماH من <B*نکاB! مبتنی بر متاف8ز$ک فرB$د می تو*نست

پا<( *! *I *$ن پرسش +ا <* پاسخ %+د.
!Bنکا*B> >% جو% ند*شت ک, ممکن *ستB ن8ت+ñ ا *$ن$J مخالف بو%؟ KBون8سم فر$Iساسا چر* *نست8تو با <$و* :Gابرما+

پا<( *! *I عناصر نا%$د( گرفت, شوند B +م, چ8ز ب, $ک تحل8ل محض <*ن, +ا! غر$ز! فرBکاست, شو%؟
B – م +ست+ Iد بو% – ک, *لبت, +نو$Bر*نگر تئو<! <*ن, +ا! غر$ز! فر$B !*ب, گمانم *صلی تر$ن نکت,3 محتو :)Iما<کو
ن, باIخو*نی HJ؛ B ن8ز محدB%$ت +ا! موجو% %< <B*نکاB! ب, مثاب, پر*کس8سی ک, عا<! *I قطع8ت گز*<( +ا! تئو<$ک
*ست. ب, باB< من3 فرI* KB نخست8ن کسانی بو% ک, کوش8د عناصر B$ر*نگر تئو<! غر*$ز فرB$د <* حذb کند $ا نا%$د(

بگ8ر%.
+ابرماG: %< نگا+ی ب, گذشت,3 بس8ا< مشتاقم بد*نم ک, J$ا تو %< جر$اH کا<شکنی %< تالà فرKB بر*! بر ساختن جلو(

جد$د! *I تئو<! *نتقا%! %< ن8و$و<Ü نقش %*شتی؟
Kمتقد KBب, فر H*تئو<! +ا! *نتقا%! چند >% !Bنکا*B> ,مقول Eکنم ک, حق با توست. با *$ن حا b*با$د *عتر :)Iما<کو

B*بست, نبو%.
+ابرماG: ب, گمانم *I سرJغاI گفت B گو تا *کنو3H مباحث معتبر B مف8د! مطرt شد( *ست. J$ا +نوI *مکانی بر*! تشر$ح
%ستاB<%+ا! عملکر% *نست8تو %< %H*>B ن8و$و<B Üجو% %*<%؟ ب, گون, *! می تو*H ب, *عضا! *نست8تو نگا( کر% ک,
نشاH %+ند( گر*$ش +ا! فر%! +ر $ک باشد. پوالB Ü گر*سمن *قتصا%%*3H فرB> KB*نشنا3G لوBنتاE تئو<$س8ن *%بی3
B%J<نو B ما<کوI( ب, عنو*H منتقد*H *$دئولو|! J …B$ا چن8ن تقس8م کا<! م8اH متخصصاH *نست8تو B +و<کAا$مر ب,
)%>BJ فر*+م Hن متخصصا$* Üما$, *صلی کا< مشتر H*کسی ک, %$س8پل8ن مبتنی بر «گر*$ش ب, فلسف,» <* ب, عنو H*عنو
بوB 3%جو% %*شت؟ ب, گفت, %Bب8ل3 کافی *ست با نگا( ب, نشر$, پژB+ش +ا! *جتماعی مشخص شو% ک, تمامی  *$ن
گر*$ش +ا! فر%! *I سو! +و<کAا$مر مد$ر$ت می شوند. بر*! مثا3E +و<کAا$مر حتی بر*! $کی *I مقاال4 پوالÜ ب,

گون, *! «$ا%%*شت – معرفی نام,» نوشت, بو%…
ما<کوI(: پوالÜ مقال, *! %< با~ موقع8ت نظاK سرما$, %*<! نگاشت, بو%. ب, باB< من مقال, *B* I* Bل8ن مقاالتی بو% ک,
تالà %*شت *$ن *$د( <* ک, نظاK سرما$, %*<! ب, B*سط, تناقضاB 4 معضالB>% 4نی خو%à فرB نخو*+د پاش8د3 *ثبا4
کند. *ما نقد *قتصا% س8اسی ما<کس8ستی صرفا $ک ساختا< سا%( ن8ست ک, بتو*HJ H <* ب, سا%گی %< 8aفی *I عناصر

فلسفی بر*! تب88ن $ک نظاK *قتصا%! جا! %*%.
+ابرماG: *$ن کامال حق8قت %*<%.

ما<کوI(: +مچن8ن %<با<( ن8ومن B کرچ8مر. Jنچ, ک, JنAا *نجاK %*%ند $ک تحق8ق تجربی خاã ک, با %$س8پل8ن B متدBلو|!
*نست8تو ساIگا< باشد3 نبو%.

+ابرماJ :Gنطو< ک, ب, نظر می <سدd 3ا+ر* فاصل, تحق8ق %Bب8ل B +مکا<*نش با B*قع8ت +ا! فلسفی B ش8و( کا<
Eقع ب, %نبا*B >% 3[*نست8تو] خو*ند( شد( ن8ز «Hنچ, «متخصصاJ نگا( تو حتی I* ا% *ست. بنابر*$ن$I 4ا$مر ب, شدAو<ک+

<Bشی بر*! کا< بر <B! علوK *جتماعی ملAم *I ما<کس8سم بو%ند.
ما<کوI(: بل,…

+ابرماG: علوK *جتماعی *! ک, ب, Jم8زà سو$, +ا! غ8رمتجانس3 مثل <B*نشناسی *جتماعی3 *قتصا% B تئو<! حکومت
گر*$ش %*شت.

H%ما+نگ کر+ B H%*% àم8زJ !*بر àمن سر*پا! تئو<! ما<کس8ستی ن8ز خو% تن8د( %< تال >Bق8قا3 ب, با% :)Iما<کو
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ن8رB+ا$ی *ست ک, ب, شکل aب8عی ب, مثاب, مانع $کد$گر عمل می کنند. بر*! نمون, «معضال4 *قتصا%!»3 تنAا Iمانی ب,
مثاب, تAد$د مطرt شدند ک, *J IنAا ب, عنو*H «معضال4 نظم خاã» $ا% شد.

+ابرماG: *$ن مجموع, *I متفکر*H چگون, %< کنا< $کد$گر کا< می کر%ند. %< B*قع B*|( «*نست8تو» ب, چ, B*قع8تی
*<جاi می %+د؟ صرفا %< *تاm کا< B چند م8ز %< %*نشگا( کلمب8ا؟

ما<کوI(: *نست8تو3 $ک ساختماH مترÜB %< خ8اباH شما<( wwÑ بو%. ساختمانی متعلق ب, %*نشگا( کلمب8ا ک, %< *خت8ا<
*نست8تو قر*< %*%( شد( بو%.

+ابرماG: *<تباaاB> B 4*بط عمومی *نست8تو چگون, بو%؟ منظو<HJ K *ست ک, J$ا *نست8تو +رگز تعط8ل نشد؟ J$ا بAتر
نبو% ک, شما ب, عنو*H گرB+ی با +و$ت س8اسی ک, %< مAاجرB 4 غربت فعال8ت می کنند3 شناخت, می شد$د؟

ما<کوI(: ب, $ک معنا با$د بگو$م ک, +ر نوi *قد*K تشک8التی س8اسی %< *نست8تو بر*! *عضا ممنوi بو%. پ8ش *J Iنک,
+و<کAا$مر *نست8تو <* تاس8س کند3 ما ب, عنو*H ف8لسوB b محققاH علوK *نسانی مA8ماH %*نشگا( کلمب8ا بو%$م. %< B*قع با$د
بگو$م +ر نوi ساIماند+ی س8اسی می تو*نست ب, فرBپاشی *نست8تو منجر شو% B *گر چن8ن *تفاقی می *فتا%3 بی شک

بن8اH +ا! *نست8تو ب, شد4 متزلزE می شد.
+ابرماG: %< ن8م, %3åú ,+% KB *صلی تر$ن *+د*b تاH چ, بو%؟ ب, گمانم نشر$, تا J >% wF۴úلماH منتشر می شد. a HJو<
ک, ب, نظر می <سد %< HJ مقطع3 تو چند*H ما$ل نبو%! *I مح8ط تئو<$ک موجو% %< Jمر$کا تاث8ر بگ8ر!J 3$ا تو ما$ل ب,

باIگشت ب, JلماH *لبت, پس *I فرBپاشی فاش8سم بو%!3 حدسم %<ست *ست؟
ما<کوI(: حق8قت *à <* بخو*+ی +رگز *$ن سو*I* *> E خو% نپرس8د( *B K %< پاسخ *4 با$د بگو$م خ8ر3 تما$لی ب, باIگشت
ب, JلماH ند*شتم. گر*$ش +ا! تئو<$ک ما %< Jمر$کا متاثر *I *$ن ñ+ن8ت بو% ک, ما بر*! $ک مقطع Iمانی قابل پ8ش ب8نی %<
Jنجا +ست8م B با$د بر*! *$ن IماH برنام, <$ز! کن8م. فکر کر%H ب, JلماH پس *I فرBپاشی فاش8سم3 تنAا %< حد $ک *م8د

%B<%ست %< *ñ+انماH می چرخ8د تا حد! ک, %<با<( *à حتی حرb +م نمی I%$م.
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تحل&ل $شمن

2سال/. -,ژ*

مترجم : جو2$ گنجی

3$ژE با بسط %$دB 1ا2 &@%نکا@2 الکانى= %نتقا20 سخت %8 %$دئولو23 1ا$ى &%$ج 0& گفتا& س-اسى – فلسفى &%$ج مى
کند. گرچU تا&$خ %$ن مصاحبU مربوV بU چند ساT پ-ش %ست %ما حضو& 8ندB مباحثى چوL 1و$ت= 0شمن= بن-ا0گر%$ى
@… بU @$ژB پس %8 $اB08 سپتامبر 1نو8 چالش بر%نگ-ز @ خو%ندنى %ست. بU 1ر تقد$ر %مر نما0$ن 0& جر$اL %ست @
حضو& م-ل @ منطق م-ل &% مى تو%L 0& 1مU عرصU 1ا سر%c گرفت. تا&$خ %$ن گفت @گو ساaa۴ T` %ست. •3@8ف-نا
m$ر8%: گفتا& س-اسى معاصر کU بU @%سطU &@$د%10ا$ى نظ-ر تغ--ر %لگو1ا2 ثابت کمون-ستى 0گرگوL شدB %ست= با$د

معنا$ى جد$د بT%0 U 1ا2 @%قعى B0%0 باشد. چU کنش کالمى 2% (Speech act) 0& %$ن 8م-نU جا2 مى گ-ر0؟
U0%&2. «1ر کسى با$د ثر@تمند شو0= حتى شما». بگذ%&$د نمون U$1ا2 سرما r8&% Uکا& سخت»: با8گشتى ب» :E3$ژ
تاچر$سم 0& بر$تان-ا2 کب-ر &% ب-ا@&t: &@$ا2 تاچر$ستى چ-ست؟ %$ن &@$ا مى گو$د کU با کا& سخت شما برندB %$د= بخت
@ %قباT 0& $ک قدمى شماست= %لبتU حزz چپ کا&گر بV Uو& تعرضى پاسخ 0%0 کU %$ن $ک تو1م %ست= تنvا معد@20 8%
ما مى تو%ن-م ثر@تمند شو$م= %کثر$ت ما ثر@تمند نخو%1ند شد. %ما mنvا موضو} &% 0& ن-افتند= 8$ر% 0& 1و$ت $ابى
ً ثر@تمند شو$د بلکU %فز@L بر Lm= %$ن گفتا& بU شما (identificati*n) گفتا& تاچر2 مسئلU %$ن نبو0 کU شما حق-قتا
فرصت @ موقع-تى مى 0%0 تا خو0تاL &% بU عنو%L کسى کU با$د m &0$ندB ثر@تمند شو0= $کى کن-د. ثر@~ 0&ست 0& $ک

قدمى بو0… شا$د.

•1و$ت $ابى بر%2 شما کافى %ست تا سخت کا& کن-د= &قابت کن-د @ %لى mخر= %ما m$ا بر%2 موفق شدL ن-ز کافى %ست؟
بلU= کافى بو0= %$ن مسئلU &% حتى نظرسنجى 1ا2 جامعU شناسى ن-ز %ثبا~ کر0. %فر%0 عمالً پاسخ 0%0ند کU برm 2%نvا کافى
ً %$ن %مکاL کU شا$د %گر – «بلU= کسب @کا& کوچک من بوB0 %ست تا با %$ن mگا1ى 8ندگى کنند کU شا$د %گر _ صرفا
@&شکستU شد= %ما شا$د ساT بعد %گر سخت کا& کنم… شا$د ساT بعد %گر 0@با&B @ 0@با&B سعى کنم موفق خو%1م شد.»
%حساÅ نز0$کى @ @%بستگى بU %$ن %مکاL بر%2 موفق شدL کافى %ست. بر%2 %$نکU %$ن %مکاL بV Uو& فى نفسU کامر@%$ى

خو0 &% بU 1مر%m B@&0= شما با$د قبالً 0& حوB8 عاt @ جvانشموT %سپ-نو8$ستى T%0 باش-د.

•m$ا مى تو%ن-م Lm &% %مکاL نوعى ک-ف (J*uissance) 0& معنا2 الکانى %$ن %صطالÇ بنام-م؟
بلU= %$ن مسئلU بU نوعى $کى شدL با ک-ف %ست. خو0 %$ن T%0= موجب ک-ف مى شو0= خو0 0ستگاB 0اللتگر

(Signifying) ک-ف &% %$جا0 مى کند.

•چر% با8گشت بr8&% U 1ا2 سرما$U 0%&2 مستلزt حوB8 %سپ-نو8%$ى T%0 %ست؟
تنvا 0& بر%بر پس 8م-نU %2 %سپ-نو8%$ى %ست کU مى تو%ن-د چن-ن پا&%0@کسى 0%شتU باش-د= $عنى جا$ى کU %مکاL %&ضا
شدL بV Uو& فى نفسU %8 پ-ش بU منزلU %&ضا2 @%قعى @%جد کا&کر0 %ست= بنابر%$ن ن-ا28 بU گذ%& بU کنش ن-ست بvتر

%ست %$ن گونU بگو$-م کU شر%$ط %مکاL با %$ن حوB8 مرتبط مى شوند.

(interfering) گر Uچ-ز2 مى تو%ند نشانگر %مر ناممکن $ا عنصر مد%خل Uست= چ% B8نشانگر %$ن حو =Lگر %مکا% •
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باشد؟
B0شکل سا Uمى 10د. %گر ب Lحس-ن نشا t%1ا$ى نظ-ر صد B رvخو0 &% 0& چ ً mنچU &% مى تو%L %نتقاt کانتى نام-د 0ق-قا
بگو$م= %$ن چvرB 1ا2 شر مطلق (radical evil) بر%2 من= عال$م ب-ما&2 (Sympt*ms) 1ستند. mنvا با8گشت %مر
سرکوz شدB %ند. 0شمن 0& خ-اT @ &@$ا2 سرما$U 0%&2 متاخر چگونU ترس-م مى شو0؟ 0& %$دئولو23 &%$ج @ مسلط
ً %$ن موضو} %مر@8 ساختن 0شمن 0%&%2 0@ 1دÖ %ست. %@T %8 1مU= بن-ا0گر%$ى متعصب @ ضدعقالنى %ست= ضمنا
نشاL مى 10د کU چر% غرz 1مو%&B 0& گذشتU @ حاT با بن-ا0گر%$ى %سالمى 0&گ-ر مى شو0. بر%2 غرz %$ن بن-ا0گر%$ى

ً 1ماL %نتقاt کانتى شر مطلق %ست. 0ق-قا

• صد%t چگونU شر2 %ست= m$ا کسى %ست کU نفت خاzm &0 %& t &1ا مى کند @ ح-ا~ @حش @ Vب-عت &% نابو0 مى
سا08؟

%$ن مسئلU بر%2 غرz $ک شوE %ست. mنچU صد%V &0 tوT جنگ خل-ج فا&Å %نجاt 0%0= عقالنى نبو0. %$ن شر= شر2
ً شر2 %خالقى بو0. 0& جvاL س-اT &@$ا2 غرz 3%پنى 1ا ن-ز گا1ى 0& مقاt نوعى شر %1ر$منى متعصب مطلق @ تقر$با
ترس-م مى شوند. %ما چ-ز2 کU مر% 8m%& مى 10د %$ن %ست کU %$ن ال$U بن-ا0گر%$ى متعصب با چU سرعتى گسترr مى $ابد.
à&بز Lجلوگ-ر2 %8 قطع 0&ختا Uقتى برخى %کولو3$ست 1ا 0& کال-فرن-ا شر@} ب@ t&@m ر مىVخا Uقبل &% ب Tچند سا
B&% .08ا &% ناممکن مى ساvنm قطع =Lو$ل 0& 0&ختاV 2م-خ 1ا L0%0 &%قر Uکشف کر0ند ک %& Uا %$ن نکتvنm .کر0ند äکا
1ا2 برقى نمى تو%نستند %8 م-خ بگذ&ند @ 0& نت-جU= 0&ختاL نجا~ مى $افتند. %$ن %کولو3$ست 1ا= %کوتر@&$ست 1ا لقب

گرفتند. %$ن موضو} مر% بس-ا& ãن-ن مى سا08.

• @ %ما 0@م-ن 1دÖ؟
حاT= بU تز بعد2 خو0 مى پرt8%0. جا2 شگفتى ن-ست کU 0& فلسفU= متفکر$نى نظ-ر لو$ى mلتوسر @ م-شل فوکو @ 1مچن-ن
3$ل 0لو8 تا %$ن حد با %سپ-نو8% 0&گ-ر بو0ند. من چ-ز چند%L %نقالبى %2 0& %$ن با8گشت @ &جعت بU %سپ-نو8% نمى ب-نم.
فلسفU معاصر= m 8%نچU ما 0& حاT بحث 0&با&r% B بو0$م $عنى %8 @$ژگى 1ا2 %سپ-نو8%$ى جامعU معاصر mگاB %ست. من
بU %$ن نو} %خالé کU بU @%سطU حوB8 جvانشموT%0 T عرضU شدB %ست= بس-ا& ãن-نم. %$ن حوB8= متضمن چU نو} %خالقى
%ست؟ بV Uو& %ساسى %$ن %خالé %خالé عدt 1و$ت $ابى @ 1و$ت سا28 (n*ne _ identificati*n) %ست. چن-ن
%خالقى بU شما مى گو$د 8m%0 بمان-د= چند%L بU 1و$ت تاک-د نکن-د= موفق-ت 1ا2 چندگانU %2 بر%2 سوB3 @جو0 0%&0 بنابر%$ن
با$د شخص-تتاL &% تجد$د کن-د= 1-چ گونU تعvد%~ پا$د%&2 نسا8$د= 8$ا0 بر 1و$ت خو0 تاک-د نکن-د= خو0 &% %8 نو بسا8$د @
z0& 0@ کتا Uک é2 0& %$ن نو} %خال% Uسپ-نو8%$ى متاخر %ست. 1-چ چ-ز قابل مالحظ% éخال% L1ما =éخر. %$ن %خالm لى%
mخر فوکو بسط $افت @جو0 ند%&0. %خالقى کLm @% U &% بU صو&~ $ک مدT مطرÇ کر0. [مر%قبت %8 نفس= کا&بر10ا2
لذ~]. فکر مى کنم %خالé فوکو$ى کامالً با %$ن T%0 جvانشموT %سپ-نو8$ستى سرما$U 0%&2 متاخر تناسب 0%&0. حتى 0&
تجا&z س-اسى &@8مرB @قتى 0شمن &% مى سا8$م= خطر &% 0& مقاt کسى کU ب-ش %8 حد بر 1و$ت خو0 تاک-د مى @&08=
مجسم مى کن-م. %$ن &%B%& =B معموT @ &%$جى %ست= حتى Vرفد%&%L @%سا28 ن-ز معموالً mنvا &% چن-ن فرموT بند2 مى

کنند: «0شمن نمى 0%ند کU 1ر 1و$تى چگونU ساختU مى شو0.»

•بنابر%$ن 0شمن کسى %ست کU ب-ش %8 حد بر 1و$تش تاک-د مى کند؟
B8ا %$ن حو$m Uساسى %$ن %ست ک% @ Bعمد T%بن-ا0گر%1ا خطر2 0& بر ند%&ند. سئو ً %$ن 0شمن= 0شمنى کاzê %ست. %ساسا
=2&m ؟Uبا$د بپذ$ر$م $ا ن Uا$ى 1م-ن %ست کvا @%قع-ت ن$m تفکر %سپ-نو8%$ى &% بپذ$ر$م؟ Tانشموv0اللتگر ج Uتنگ @ کم 0%من
%$ن پرسش بر%2 من= پرسش نvا$ى %ست= $عنى تنvا مسئلU حق-قى. گماL مى کنم= کل منا8عU @ مبا&B8 بن-ا0گر%$ى بر ضد
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غ-ربن-ا0گر%$ى بV Uو& %ساسى مسئلU %2 کاzê %ست. mنvا$ى &% کU ما بU عنو%L بن-ا0گر%1ا مى ب-ن-م 0& حق-قت چن-ن
ن-ستند. بر%2 مثاT @عاã &% بب-ن-م کU معموالً 0& %$نجا بU عنو%L بن-ا0گر%1ا مو&0 توجU قر%& گرفتU %ند. مالحظU کرB0 %$د
چگونU نظ-ر پر@بلمات-ک بU %صطالÇ «&ئ-س جمvو& تفلونى» (Tefl*n) &@نالد &$گاL= حکمى $کساL برm 2%نvا بU کا&
مى &@0؟ مى 0%ن-د کU &$گاL چگونU مجموعU %2 %8 %شتبا1ا~ &% 0& محافل @ سخنر%نى 1ا2 عمومى خو0 مرتکب مى
شد= 1ر گاB کU مجال~ @ &@8نامU 1ا %@ &% 0ست مى %ند%ختند= فvرست کامل Lm %شتبا1ا~ &% ن-ز مى m@&0ند.&%8 @%قعى
%$ن %ست کU نU تنvا %$ن مسئلU خدشU %2 بU محبوب-ت @ معر@ف-ت &$گاL @%&0 نکر0 بلکU حتى بد%L ن-ز $ا&2 &ساند. 8%
U1م L0مى شو0= با برشمر Bمرتکب %شتبا Uچگون Lگا$& Uک Uمى کر0ند با %ثبا~ %$ن نکت L1ا2 ب-نو% گما T%رفى= ل-برV
%شتبا1ا~ %@= 1مU لغزr 1ا2 کالمى %@= بV Uر$قى مى تو%نند بU %@ ضربU بزنند. %ما mنvا ضربU %2 بU &$گاL نز0ند= mنvا
بU %@ $ا&2 &ساندند. حرÖ من %$ن %ست کU 1م-ن مسئلU= حد%قل تا حد@20= بر%2 @عاã تکر%& مى شو0. خطاست %گر mنvا
Tن برچسب= جعلى %ست.بر%2 مثا$% Uا پ-ر@2 مى کنند مى 0%نند کvن m 8% Uبن-ا0گر%1ا برچسب 8ن-م= کسانى ک L%عنو Uب %&
ج-مى سو%گا&~ (Swaggart) با&1ا @ با&1ا ثابت شدB %ست کU %@ گرفتا& &سو%$ى 1ا2 جنسى %ست= %ما %@ 1نو8
é0ن-ز صا E@0 گفت 1م-ن موضو} 0& مو&0 0$و$د L%8 1م-ن %ست. حتى مى تو%& Çصطال% Uب L m .0%&%2 کا&کر0 %ست
ً بv$ Uو20 ست-ز2 با@& 0%&0؟ %$نvا سئو%ال~ کاêبى ً $ک نژ%0پرست %ست $ا m$ا @%قعا %ست. مسئلU %$ن ن-ست کm U$ا %@ @%قعا
1ستند= موقع-ت %@ شکلى %8 &ند2 @ فر$بکا&2 %ست. %ما نکتU %$ن %ست کU %@ بU خاVر %$ن مسئلU حتى خطرناE تر

%ست.

•$عنى بU خاVر @جو0 %خالé %@؟
بلv$ @% =Uو20 ست-ز2 جد2 @ خطرناکى ن-ست. نمى خو%1م بگو$م %@ تنvا شوخى مى کند= بلکU 0& %$ن مو&0 0$الکت-کى

بس-ا& خالص تر 0& جvاL @جو0 %0&0.
فر0&$ک ج-مسوL 0& $کى %8 مقاالتش 0&با&B ف-لم= %8 %$ن موضو} سخن مى گو$د. پانزB0 ساT قبل ما موجى %8 ف-لم 1ا2
U-ب-عى تکV 2%&@ن-ر@1ا2 ما B0با@& سا U1ا @ 0$گر ف-لم 1ا &% شا1د بو0$م. جن گ-ر ب B&%@&m =نظ-ر جن گ-ر1ا Eترسنا
Uانى کvمى کر0ند= ج Lب-ا %& Uانى %8 0ست &فتvن ف-لم 1ا نوعى نوستالژ$ا بر%2 ج$% Uن بو0 ک$% Lج-مسو Bنمى کر0. %$د
Lm &0 1نو8 بU سا0گى ممکن بو0 کU بU ش-اV-ن= با@& 0%شتU باش-م. 0& %$نجا 0$الکت-کى خالص تر @جو0 0%&0. %$ن با28
E@0 .0و20 ست-ز بوv$ L%و& @%قعى نمى توV Uب B8@مر% Uست. %لبت% Lm L0با28 کر T0& حا E@0 0$و$د Uى %ست کvمشاب
نوعى چvرB نوستالژ$ک %ست. حرÖ %@ %$ن %ست کm» U$ا &@8گا& 0لپذ$ر @ مطبوعى نبو0 1نگامى کv$ Uو20 ست-ز2
نظ-ر L%&@0 خوz 0$ر$ن 1-تلر 1نو8 %مر2 ممکن بو0؟» قصد ند%&t بگو$م چن-ن چ-ز2 خطرناE ن-ست= %$ن مسئلU حتى

منزجرکنندB تر @ خطرناE تر %ست. مى 0%ن-د بر%2 چU؟

•m$ا %$ن ن-ز 1ماL %خالé %ست منتvا بد@L %بژB @%ال؟
%مر نما0$ن 1نو8 0& جر$اL %ست. %ما با8 1م مى گو$م= @$ژگى %ساسى %$دئولو23 %مر@28 0& تناãر با کل-ت %سپ-نو8%$ى
T%0= نوعى بن-ا0گر%$ى ن-ست بلکm Uم-زB %2 %ست %8 نوستالژ$ا @ کلبى مسلکى: فاصلU کلبى مسلکانU= نوستالژ$ا @… ما 0&
مقاt نظر$U پر0%8%نى @%جد چشم %ند%8 س-اسى 0&%8مد~= نمى تو%ن-م %$ن @ضع-ت &% بU عنو%L مرحلU نvا$ى بپذ$ر$م @
بگو$-م: «بس-ا& خب= %$نک بشر$ت 0& سعاT%0 ~0 جvانشموT تا بm Uخر غوUV خو%1د خو&0.» %$ن @ضع-ت %فق نvا$ى

.tن-ست= من نمى تو%نم %$ن &% بپذ$ر

•%جاB8 10-د 0& مو&0 مvاجر~ &@Å 1ا بU %$اال~ متحدB @ %&@پا2 غربى بگو$م= mنvا 0& کشو&شاL 0& @%قع بU نحو
0$گر2 8ندگى مى کرB0 %ند. توB0 1ا2 مرt0 با 1م 0& کا&خانU 1ا کا& مى کر0ند @ 0& صنا$ع= عا0تى کU کسب مى کر0ند
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U0& خان %& t0مر =íسپ-نو8%$ى 0& عو% Lاvباشند. @لى ج Uتو%نا$ى @ قد&تى عظ-م 0%شت =B@ک گر$ t0& مقا Uن بو0 ک$%
نگاB مى 0%&0 @ گر@B 1ا &% منحل مى سا08. چU %تفاقى &ì خو%1د 0%0 @قتى 1مU %$ن مرt0 با$د با خانU نش-نى &@$ا&@2
شوند؟ m$ا mنvا %$ن @ضع-ت &% 0@ست خو%1ند 0%شت؟ @قتى مى گو$-د %$ن @ضع-ت مرحلU نvا$ى ن-ست= m$ا منظو& %$ن

%ست کU ما خو%1اL با8گشتن بU گر10م mمدL عظ-م @ تو%نا$ى @ قد&~ گر@B 1ست-م؟
ً &%B با8گشتى ن-ست. مسئلU عمدB @ حائز %1م-تى @جو0 0%&0 کU %کنوL 0& %&@پا2 شرقى بU سطح 0$گر2 نU= نU=نU= $ق-نا
&0 Lچکسلو%کى @ مجا&ستا @ Lستاv8 قبل 0& ل% Uن سطح نز0$ک مى شوند= %$ن مسئل$% Uا بvنm ن-ز U-مى &@0. 0& &@س
جر$اL %ست. 1و%خو%نى @ %شت-اé بU سر mمدB %ست @ ما شا1د س-است 08%$ى کلى @ تاt 1ست-م= $عنى عقب نش-نى کلبى

مسلکانU بU 8ندگى خصوصى.

•m$ا %$ن 8ندگى خصوصى 0& سر%سر جvاL %مر2 $کساL خو%1د بو0؟
بلU %ما 0& سطحى 0$گر @ بس-ا& خطرناE تر. مسئلU %ساسى با %&@پا2 شرقى %$ن %ست کU مرm &0 t0نجا چ-ز 0$گر2
%نتظا& 0%شتند. %$ن مسئلU نشاL مى 10د کU چر% %کنوL %$ن @%کنش س-است 08%$ى شدB خطرناE %ست. پس 8م-نU %صلى %$ن
%ست کm UنچU %فر%0 %8 سرما$U 0%&2 مى خو%ستند بU معنا2 0ق-ق کلمU م-لى متناقض بوm .0نvا 1مU چ-ز مى خو%ستند. %ما
تجز$U کمون-سم @ با8گشت بU سرما$U 0%&2 بر%2 $ک فر0 عا20 0& %&@پا2 شرقى چU معنا$ى 0%&0؟ 0& %&@پا2 شرقى
mنvا کمون-سم &% بU عنو%L چ-ز2 تجربU کر0ند کU @حد~ %&گان-ک mنvا &% تجز$U کرm .0نvا کمون-سم &% بU عنو%L @جو0
سرVانى غر$بى تجربU کر0ند کU پ-وند1ا2 خانو%0گى %ص-ل mناL= پ-وند1ا2 %جتماعى شاL @ بس-ا&2 چ-ز1ا2 0$گر &% 8%
1م گس-خت= جد% کر0 @ منحط ساخت. بنابر%$ن %کنوm Lنچm UناL %8 جامعU پساسرما$U 0%&2 %نتظا& 0%&ند= فر0گر%$ى
سرما$U 0%&2= جامعU مصرفى @ مانند Lm %ست @ 0& 1ماL حاT _ @ %$ن مسئلU بس-ا& مvمى %ست _ mنvا توقع نو} جد$د2

%8 %جتما} @ 1مبستگى &% 0%&ند.

•$عنى نو} پست مد&L سرما$U 0%&2؟
%$ن مسئلU شد$د%ً متناقض %ست چر% کU سرما$U 0%&2 %$ن ن-ست @ با تاک-د مى گو$م کU %$ن ن-ست @ %$ن 1ماL چ-ز2 %ست
کLm U &% خطرناE تر$ن مسئلU مى 0%نم $عنى %$ن م-ل متناقض. m$ا ما نامى بر%2 چن-ن نظامى 0%&$م= بر%2 نظامى
:L0%&2 @ @حد~ %&گان-ک 0& $ک 8ما U$ساند؟ سرما& tنجا% Uن م-ل متناقض &% ب$% ً %جتماعى کU سعى مى کند تا 0ق-قا
ً بU 1م-ن معنى %ست. بر%2 مثاm &0 T&3%نت-ن @عدB پر@L چU بو0؟ %$ن %بتد%$ى تر$ن تعر$ف فاش-سم %ست. فاش-سم 0ق-قا
U-مى کنم %$ن م-ل متناقض= %لگو2 %@ل L1مبستگى &% ن-ز 0%&$د. گما Tحا L0%&2 &% 0%&$د %ما 0& 1ما U$شما سرما Uنک$%
م-ل فاش-ستى %ست. ممکن %ست %$ن موضو}= بس-ا& ناگو%& بU نظر &سد %ما mنچU ب-شتر مرt0 بى %خت-ا& 0& %&@پا2 شرقى
مى Vلب-دند= سوس-ال-سم با چvرB %2 %نسانى نبو0 بلکU ب-ش Lm 8% فاش-سم با چvرB %2 %نسانى بو0. %$ن خو%ستU بس-ا&
خطرناE %ست. $vو20 ست-ز2 0& چن-ن مو%قعى %ست کU نما$اL مى شو0. %کنوm Lنvا بU شد~ ناکاt @ ما$وÅ شدB %ند. چر%

ما بm UنچU مى خو%ست-م 0ست ن-افت-م= $عنى سرما$U 0%&2 @ @حد~ %&گان-ک 0& $ک 8ماL؟

ً چvرB %2 %نسانى %0&0. • فاش-سم عموما
بلU= تا حد@20. بر%2 &س-دL بU %$ن مرحلU= شما بU $ک 0شمن ن-ا8 0%&$د= $عنى بU چvرB %2 %8 $ک 0شمن ن-ا8 0%&$د.

• $vو0$اL $ا….
ً نبا$د $ک $vو20 باشد. 0شمن مى تو%ند کسى باشد کU بر Vبق منطقى مشابU با mنچU 0& بطن $vو20 ست-ز2 0شمن لز@ما
Uنوعى ب-گان L%عنو Uنحو ب L1ما Uو20 ن-ست بv$ ن 0شمن حتى @قتى$% Uشو0. بس-ا& جالب %ست بب-ن-م چگون Uست ساخت%

ساختU مى شو0.
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•فى %لو%قع 0& %$ن جامعU 0شمن چvرB %2 ند%&0. %$ن &@18ا جرt کامالً بى ناt %ست: شخصى با $ک %سلحU بU مک 0@نالد
مى &@ñ @ 0` نفر &% مى کشد. 0شمن کU بو0؟ L%&@0 &0 %خ-ر مى تو%L چvرB 0شمن &% 0$د؟

2% Bرv0شمن چ Uب Uو20 ست-ز2 _ 0& %$ن %ست کv$ L&گفت شکل مد L%و20 ست-ز2 _ حد%قل مى توv$ Uبêجا ً بلU @ 0ق-قا
مى بخشد.

•بنابر%$ن مى تو%L گفت &@Å 1ا خو%1اL چvرB %2 %8 0شمنند @ ممکن ن-ست کU بتو%نند 0شمن @%قعى خ-لى &@شن @
@%ضحى ب-ابند؟

بلU= %$ن 1ماL چ-ز2 %ست کLm 8% U مى ترسم. %ما %$نکm U$ا شما Lm &% مى $اب-د $ا نU چند%L مvم ن-ست= شما 0شمن &% مى
سا8$د= Lm &% جعل مى کن-د. mنvا %8 پ-ش 0& حاT %نجاt چن-ن کا&2 1ستند.

•پس 0شمن ک-ست؟
معموالً 0شمن= 0شمن ملى %ست $عنى ملتى 0$گر.

•1ر ملت 0$گر2؟
1ر ملت 0$گر2 %ما معموالً با $vو0$اL 0& %&تباV بوB0 %ست. 0& $وگسال@2 بV Uو& معموT ترک-بى %8 0شمناL @جو0
Uمتوج ً 0%&0. %$دB مع-ا& ن-ز %$ن %ست کU @قتى 0@ ملت بز&à با $کد$گر &@بU &@ مى شوند بU سا0گى تقص-ر &% مستق-ما
Uشت& Uو0 %ست کv$ Lm مى کند 8$ر% 0& پس Uما حمل Uبگو$-د ملت 0$گر بس-ا& بد %ست @ ب íملت 0$گر نسا8$د. 0& عو
1ا &% 0& 0ست 0%&0= شما 1مو%&B 0شمن &% شکاÖ مى 10-د. بر%2 مثاT %$ن مسئلU 0& $وگسال@2 0& مو&0 صرz 1ا=
Uپشت صحن Uو20 1ا$ى کv$ =ند% Bشد Bو20 1ا فاسد @ تباv$ ا توسطvنm کا&گر بو0. شما مى گو$-د Lکر@%~ 1ا @ مسلمانا
&% 0& %خت-ا& 0%&ند. %$ن پا&%0@کس خوبى %ست. حتى 0& حاT حاضر 0& %تحا0 جما1-ر شو&@2 سابق ن-ز= ضدکمون-ست
1ا2 ملى گر%2 &@سى سعى 0%&ند کمون-سم &% بU حسب $vو20 ست-ز2 تب--ن کنند. $عنى کمون-سم بU عنو%L %ختر%عى
ً 1مU %عضا2 پول-تبر@2 ً بU شما خو%1ند گفت کU چگونU تقر$با $vو20. بV Uو& مثاv$ Tو20 ست-ز%L &@سى مد&L سر$عا
(P*litbur*) لن-ن $vو20 بو0ند. بU عبا&~ 0$گر مرحلU %2 %8 %$دئولو23 خو0 %نگ-ز 0& شرé @جو0 0%&0: تقص-ر &%
بر%2 1ر چ-ز2 بU گرL0 کمون-سم %ند%ختن= سرگرمى ملى ن-ست. بلکU با$د تقص-ر 1ا &% متوجv$ Uو0 $ا ملت 0$گر2
سا8$م کU 0& پس کمون-سم قر%&گرفتU %ست. من %$ن %ح-ا2 ملت 1ا2 قومى کوچک 0& %&@پا2 شرقى &% 0@ست ند%&t.من
پتانس-ل فاش-ستى خطرناکى 0& %$نجا مى ب-نم= $ک %مکاL بس-ا& جد2؛ @ گماL نمى کنم کU %$ن %مکاL= %مکانى %نتز%عى @
@ Bشد tناکا @ Å2 ما$و% Uو& &$شV Uفر%0 ب% @ Bمدm سر U0موکر%ت-ک ب éحاضر شو& @ %شت-ا Tغ-ر%خالقى باشد. 0& حا
بU 8ندگى خصوصى با8 مى گر0ند.%$ن ماش-ن %سپ-نو8%$ى %ست کU 0& کا& %ست. 0& %$دئولو23 خو0%نگ-ز mمر$کا$ى=
ً بU 1ماL ش-وv$ Bو20 ست-ز2 %ست= 8$ر% v$ &0و20 ست-زv$ =2و20 3%پنى 1ا بU عنو%L 0شمنى ترس-م مى شوند کU تقر$با
0& 1مU جاست @ 1-چ جا ن-ست= قر%& L0%0 %@ 0& $ک محل %مکاL پذ$ر ن-ست. mنvا مى تو%نند 0& 1ر جا$ى پنvاL شوند.

mنvا بU منزلU @جو20 کU 1مU جا 1ست قلمد%0 مى شوند= @جو20 کU 0& 1مU چ-ز نفوê مى کند.

•با %$ن حاT= چن-ن 0شمنى 0%&%2 1و$ت %ست.
%ما نU بU صو&تى چند%L @%ضح. %$ن %مر نکتU مvمى v$ 8%و20 ست-ز2 0& تبل-غا~ نا28 1ا %ست. %$ن موضو} بس-ا&
ً کسى پ-چ-دB تر m 8%نى %ست کU 0& @1لT@% U بU نظر مى &سد. 8$ر% 0& فضا2 &@$ا @ خ-اv$ Tو20 ست-زv$ =2و20 صرفا
ن-ست کU 0%&%2 چن-ن @ چناV Lب-عت تباB شدB @ فاسد $ا 1ر چ-ز 0$گر2 %ست. v$ &0و20 ست-زv$ =2و20 ملتى &% با8 مى
Uا مى تو%نند ترک-ب شوند. 1-چ چ-ز ناگو%&2 0& &%بطv1-چ شخص-ت مشخصى ند%&0 @ %$ن @ ~%ê @ ب-عتV 1-چ Uنما$د ک
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با 0%شتن 1مسا$گاL چ-نى= %$تال-ا2 کوچک @… @جو0 ند%&0. ما0%مى کU 0%&%2 چن-ن موجو0$ت 1ا2 متما$ز2 1ست-د=
Uجا 1ست @ 0& 1-چ جا ن-ست. نقش مع-ا&2 ک U0& 1م U(%ضافى) %ست ک B0@عنصر %فز Lm =صلى% Uر%20 ن-ست مسئل$%
0& %&@پا بv$ Uو20 نسبت B0%0 مى شو0= 1م-ن %ست= کU تا م-ز%نى 0& مو&0 3%پنى 1ا ن-ز صاé0 %ست. نکتt@0 U 0& مو&0
Uو& صح-ح لذ~ ببرند= %$نکV Uب U3%پنى 1ا نمى 0%نند چگون Uمر$کا$ى %ست= بد$ن ترت-ب کm 21ا U0& &سان Å%ن @سو$%
mنvا خ-لى 8$ا0 کا& مى کنند= &%بطU 3%پنى 1ا با لذ~ بU نوعى عج-ب @ غر$ب تر %8 ماست= Vب-عى ن-ست= mشفتU %ست

…@
من معموالً غافلگ-ر مى شدt کU چگونU 0& &سانU 1اm 2مر$کا$ى %$ن مسئلU با نظم @ 0قت گز%&r مى شو0. حتى حکومت
Uمى شو0 ک B0%0 &ا 0ستوvنm Uب Tو& مثاV Uب-شتر لذ~ ببرند. ب Uچگون U3%پنى 1ا ب-امو08 ک U3%پن سعى مى کند تا ب

مرخصى 1ا2 ثابت @ مع-ن بگ-رند.
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نسل کشی ملت فلسط"ن
نو6سند3: 2لن پاپ".

برگر?:<: :حمد مز:9عی

H۵ م= /ر ساG بر". مرF2 فلسط)ن B1# نکبت ب= حسا: می 89د. /م "کنو! 12 سر"سر سر#م)ن /ا. "شغالی م)ا! سربا#"!
"سر"ئ)لی B مرF2 فلسط)ن 12گ)ر. جر8ا! 2"21. ترجم= #8ر می تو"ند ب= Oو1 بس)ا1 کوتا/ی پ)د"8ش B1# نکبت 1" توض)ح

2/د.
مطلب #8ر ترجم= ". "# مقدم= کتا: «نسل کشی ملت فلسط)نethnic cleansing of palestine» "ست ک= توسط
2کتر 9لن پاپ)= تا81خد"! "سر"ئ)لی ب= 1شت= تحر8ر 912مد^ "ست. B. ش\رBند "سر"ئ)ل[ 8\وB .2 9لمانی "الصل می باشد ک=
"ستا2 مرکز «مطالعاa خا1Bم)ان=» 12 2"نشگا^ ح)فا B 81)س /)أa "منا. «"نست)تو. "م)ل توما[ بر". مطالعاa مسا8ل
"سر"ئ)ل B فلسط)ن» 12 /م)ن 2"نشگا^ بو2^ "ست. B. 8کی "# پ)شرBتر8ن "ستا2"! 2"نشگا^ ب= حسا: می 9مد B تأل)ف کتابی
تحت عنو"! «جدG م)ا! "عر": B "سر"ئ)ل 12 ساG /ا. Hk۴m تا Hk۵H» 2ل)ل شخص)ت برجست= "8ن "ستا2 "ست. "ما
تفکر"B a ش)وt عملکر2 "8ن "ستا2 مو21 قبوG مسؤBال! 2"نشگا^ ح)فا نبو2. 9لن پاپ)= 12 ساpqqm G[ 2"نشنام= 8ک
تا81خ نو8س "سر"ئ)لی ب= ناF «ت)د. کاتس» 1" ک= 12 مو21 قتل عاB1 Fستا. Oنطو1^ ب= پا8ا! بر2^ بو2[ مو21 تأ8)د قر"1
2"2[ "ما x1سا. 2"نشگا^ ح)فا «ت)د. کاتس» 1" مجبو1 ب= پس گرفتن 2"نشنام= خوB B 2"2"1 ب= عذ1خو"/ی نمو2ند.
/م چن)ن 12 "8ن 1"بط=[ 2کتر 9لن پاپ)= 1" ن)ز "# تد81س 12 2"نشگا^ خلع نمو2ند. "ما حما8ت 2"نشمند"! B 9کا2م)س)ن /ا.
ج\انی "# پاپ)=[ ب= 8Bژ^ حما8ت "ستا2"! 2"نشگا̂ /ا. "نگلستا! "# پاپ)=[ B ب= 2نباG 9! تحر8م 2"نشگا^ ح)فا "# سو. "8ن
"ستا2"![ مسؤBل)ن 2"نشگا^ ح)فا B "1"2"1 نمو2 تا "# تصم)م خو2 عدGB نما8ند. با "8ن حاG 9لن پاپ)= "سر"ئ)ل 1" تر| نمو2
B 12 "نگل)س "قامت گز8د. /م "کنو! B. ب= غ)ر "# تد81س 12 2"نشگا̂ /ا. "نگل)س[ ب= فعال)ت /ا. گستر2̂ ". ب= /مر"^

ن)رB/ا. ترقی خو"^ فلسط)نی B ب)ن "لمللی بر". کمک ب= مرF2 فلسط)ن مشغوG "ست.

*****

12 تا81خ 2/م ما�1 ساHH ]Hk۴~ G نفر "# 1/بر"! قد8می ص\)ون)ست ک= 12 م)ا! 9! /ا B2 "فسر جو"! ن)ز 82د^
می شدند[ 9خر8ن جرB Å تعد8ل /ا 1" 12 برنام= ". ک= ب= قصد «نسل کشی فلسط)نی /ا» تنظ)م کر2^ بو2ند[ ب= عمل 21B9ند.
/ما! شب "8نا! فرما! خو2 1" ب= B"حد/ا. نظامی "1ساG 2"شت= تا بر". "نجاF عملی "8ن برنام= 12 مناOق Bس)عی 9ما2^

شوند.

ب= /مر"^ "8ن فرما! /ا[ /م چن)ن ش)و^ "نجاF کا1 ن)ز ب= Oو1 2ق)ق توض)ح 2"2^ شد^ بو2 ک= "# چ= ش)و̂ /ا8ی "ستفا2^ نما8ند
B ستا/اB1 !"1بمبا B ^حشت گستر2^ 12 م)ا! ساکنا![ محاصرB 2با "8جا B 1" مجبو1 ب= تر| خان= /ا8شا! نما8ند F2تا مر
مر"کز مسکونی مرF2[ سو#"ند! خان= /ا[ سو#"ند! "مال| B کاال/ا8شا![ تخر8ب مؤسس= /ا B مر"کز کاB 1 12 ن\ا8ت
م)ن گذ"B1 .1ستا/ا. خر": شد^[ "/الی B "1"2"1 ب= تر| B1ستا نمو2^ تا حد. ک= جرaÑ با#گشت ب= B1ستا/ا. مخرBب=
1" ند"شت= باشند. ب= /ر 8ک "# B"حد/ا. نظامی ل)ستی "# B1ستا/ا B مناOقی ک= با8د تخر8ب می شدند[ 2"2^ شد^ بو2 ک= بر
B ختصا1. «2"لت» بر خو2 2"شت" Fسا� برنام= ". ک= "# قبل تنظ)م شد^ بو2[ مطابقت 2"شت. "8ن برنام= نسل کشی نا"
چ\ا1م)ن نسخ= B 12 ع)ن حاG نسخ= پا8انی B تو"فق شد̂ ". بو2 ک= با تفص)الa 2ق)ق برنام= ". 1" ک= ص\)ون)ست /ا بر".
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نابو2. فلسط)ن B ساکنا! "صلی 9! 2"شتند[ 12 برمی گرفت. «سمحا فال8ا!» ک= "# تا81خ نو8سا! "Bل)= "سر"ئ)ل "ست 12
"/م)ت نقش= /ا. فوÖ توض)حاa کاملی 12 کتا: خو21B9 2^ "ست. B. 12 قسمتی "# کتابش چن)ن می نو8سد: «حمل= نظامی
ً 12 نقش= ". ک= ب= Bس)ل=  «/اگانا» تنظ)م شد^ بو2[ شرÅ 2"2^ شد^ عل)= "عر": B 12 ع)ن حاG حمل= ب= نقاB1 Oستا8ی تماما

"ست. /دá "8ن نقش= نابو2. /م= مر"کز B1ستا8ی B ش\ر. فلسط)نی /ا بو2.»

"8ن برنام= برگرفت= "# "8دئولوà. ص\)ون)ستی بو2 ک= بر مبنا. 9! سر#م)ن فلسط)ن 1" متعلق ب= 8\و82ا! می 2"نست.
B2#خو21/ا8ی ک= 12 مر"حل بعد. با فلسط)نی /ا "نجاF می 2"2ند ب= /دá "8جا2 سر#م)نی 8\و2. بو2 ک= کامالً خالی "#
B .2می گرفت ک= حالت /ا. فر Fفلسط)ن)ا! "نجا B !خو21/ا8ی ماب)ن 8\و82ا B2# ]Hk۴~ �1فلسط)نی /ا باشد. قبل "# ما
"نتقاF جو8ان= 2"شت. "ما پس "# "8ن تا81خ B با تو"فق بر سر نقش= «2"لت» "# "8ن پس جنگ عل)= فلسط)نی /ا حالت
نسل کشی B پا| کر2! سر#م)ن 8\وB #" 2جو2 9نا! 12 کل سر#م)ن فلسط)ن می شد. بعد "# تو"فق کامل بر "نجاF برنام=
«2"لت» B "جر". عمل)اa ک= ب= مدa شش ما^ ب= OوG "نجام)د[ ن)می "# مرF2 فلسط)ن 8عنی qqqqq~ نفر 8ا کشت= شد^
بو2ند B 8ا ب= #1B "# سر#م)ن خو2 1"ند^ شدند. B1 ۵äHستا ب= Oو1 کامل نابوHH B 2 ش\ر "# ساکنانش خالی شد. برنام=
«2"لت» نشا! 2/ند^ 9شکا1 نسل کشی B 12 2ن)ا. "مرB# "# نظر قانو! ب)ن "لمللی ب= عنو"! «جنا8ت عل)= بشر8ت» محسو:

می گر22.

پس "# B"قع= /ولوکاست B1" 12پا[ "نعکا� ج\انی 9! جنا8ت /ا. شن)ع ضد"نسانی 1" نمی شو2 پن\ا! کر2. /م "کنو! B با
"نقال: 12 ش)و^ "Oالã 1سانی 12 سطح ج\انی نمی تو"! جنا8اB a فجا8عی ک= 12 "8ن B 8ا 12 9! گوش= ج\ا! "نجاF گرفت=
1" مخفی نمو2. "ما با Bجو2 تمامی "8ن /ا[ نسل کشی عظ)می ک= 12 حق مرF2 فلسط)ن "نجاF گرفت=[ ب= Oو1 کلی "# "å/ا!
ج\ان)ا! محو شد^ "ست. 12 "8نجا منظو1 من جنا8ت نسل کشی مرF2 فلسط)ن 12 ساHk۴~ G می باشد ک= با8د 9! 1" "فشا
نمو2. "8ن فاجع= عظ)م B 12 ع)ن حاG تع))ن کنند^ ک= 2"1". "/م)ت عظ)می 12 تا81خ ملت فلسط)ن "ست[ ب= Oو1
Åب= شر B نما8د á"جا#^ 2"2^ نمی شو2 ک= کسی ب= "8ن حق)قت تا81خی "عتر" B =2ق)ق مو21 "نکا1 قر"1 گرفت B س)ستمات)ک

9! بپر2"#2[ 12 صو1تی ک= ما مؤçف)م ب= لحاç "خالقی B س)اسی با "8ن حق)قت شجاعان= B1ب= B1 شو8م.

B =ختBش\ر/ا. خو2 1" 8ا فر B ستا/اB1 2فلسط)ن بنا ب= م)ل خو F2سر"ئ)لی /ا قص= ". 1" ساخت= "ند مبنی بر "8ن ک= «مر"
8ا تر| کر2^ "ند تا سربا#"! عر: ب)ا8ند B با 8\و82ا! ب= جنگ پر2"خت= B2 Bلت "سر"ئ)ل 1" نابو2 کنند.» تا81خ نو8سا!
فلسط)نی B 12 پ)شاپ)ش 9! /ا 9قا. Bل)د خالد. 12 ساG /ا. Hkmq[ تو"نست با جمع 1B9. خاOر"B a 8ا22"شت /ا. "صلی
متعلق ب= /موOنا! è" ̂1"B9 بخشی "# تا81خی 1" ک= ص\)ون)ست /ا 12 صد2 محو کر2نش بو2ند[ #ند^ کند. "ما B2لت
"سر"ئ)ل ب= سرعت 2ست ب= کا1 شد B کتا: /ا8ی 12 21 9قا. خالد. 12 "سر"ئ)ل ب= چاê 1سان)د تا قا12 باشند بر حق)قت
نسل کشی مرF2 فلسط)ن سرپوè بگذ"1ند. "# جمل= می تو"! "# کتابی ب= ناF « تحر8ف~Hk۴»[ نوشت= 9#مو لسی B کتا:
82گر. نوشت= 2"! کو1تسما! ک= Hkmq 12 ب= چاê 1س)د B 12 ساB2 Hkkp Gبا1^ تجد8د چاê شد[ ناF بر2. /دá "8ن

کتا: /ا سرپوè گذ"شتن بر جنا8اB a"قع شد^ بر فلسط)ن)ا! بو2.

"ما 12 "سر"ئ)ل کم نبو2ند کسانی ک= ب= 2فاã "# حق)قت برخو"ستند؛ "# جمل= "8نا! می تو"! "# ما8کل پالمبو 8ا2 کر2 ک=
12 .B .2منتشر کر Hk~m G12 سا B تأل)ف ]«Palestinian Catastrophe !کتابی تحت عنو"! «نابو2. فلسط)نا
#" .B :8ژ^ 12 کتاB =ل)د خالد. 1" بر "سا� "سنا2 سا#ما! ملل مو21 تأ8)د قر"1 2"2. بB .کتا: خو2 صحت نوشت= /ا

مصاحب= /ا8ی "ستفا2^ شد^ ک= 12 /ما! ساG /ا با B9"1گا! فلسط)نی ت\)= شد^ "ست

"ما می تو"! گفت "مکا! پ)شرB. ب\تر 12 کشف حق)قت نسل کشی فلسط)نی /ا 12 ساG /ا. Hk~q ب= Bجو2 9مد ک= عد̂ ".
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Bمن ن)ز جز B تا81خ جد8د» 12 نظر 2"شتند تا81خ نگا1. خو2 1" "# 82دگا^ ص\)ون)ستی "1"8= 2/ند» F12 "سر"ئ)ل تحت نا
9نا! بوF2. "ما می گو8م ک= تا81خ نگا1"! جد8د[ ما کوشش 2"شت)م ب= مسأل= نسل کشی کا1. ند"شت= باش)م B تن\ا ب= مسأل=
نکبت مرF2 بپر2"#8م. "8ن گرB^ تا#^ تا81خ نگا1 ب= "8ن íB12 سخ)ف B2لت "سر"ئ)ل پی نبر2^ بو2ند ک= فلسط)نی /ا ب= م)ل
خو2 سر#م)ن خو2 1" تر| نکر2^ "ند. ما 12 ح)ن کا1 "8ن íB12 بزB12 #" "1 ì1! 19ش)و/ا. "1تش "سر"ئ)ل کشف
کر82م. ما ب= "8ن نت)ج= 1س)د8م ک= فلسط)نی /ا با #B1 #" 1Bستا/ا B ش\ر/ا. خو2 1"ند^ شد^ B ن)رB/ا. مسلح 12 "8ن "مر
2ست ب= "عماG گستر2^ قتل B جنا8ت #2^ "ند. 12 "8نجا ما تن\ا ن)ا# ب= شرB Åقا8ع ب= ش)و^ 2"ستانسر"8ی ند"81م[ 9نچنا! ک=

تا81خ نو8سانی چو! «بنی مو81س» "نجاF می 2/ند.

ما با8د 1B2تر 1فت= B حو"ï2 1" 81ش= 8ابی کن)م. ما تاکنو! ن)می "# 1"^ 1" 1فت= "8م. ما 81ش= /ا. B"قعی مبا1#^ م)ا!
"سر"ئ)لی /ا B فلسط)نی /ا 1" با8د ب= Oو1 2ق)ق بر1سی کن)م B "8ن ب= لحاç "خالقی بر". ما "مر B"جبی "ست. ما با8د ب= "8ن
سؤ"G پاسخ 2/)م ک= چر" /م چنا! Bقوã فاجع= نسل کشی فلسط)ن)ا! "نکا1 می شو2. 12 "8ن #م)ن= کتا: Bل)د خالد. تحت
عنو"! «"# 8ا2ما! نر2B» کتاب)ست مستند "# تک تک B1ستا/ا. تخر8ب شد^ ک= ب= Oو1 2ق)ق ب= 1شت= تحر8ر 912مد^
"ست. "8ن کتا: سند مستحکمی "ست "# Bقا8ع ساG /ا. ~Hk۴ ک= ب= عنو"! "بز"1. م\م بر". توض)ح حجم عظ)م B"قع=

نکبت 12 #ندگی مرF2 فلسط)ن B نسل کشی 9نا! می تو"ند مو21 "ستفا2^ قر"1 گ)ر2.

"ما 12 کتا: حاضر کوشش فر"B !"B 2ق)قی ب= کا1 بر2^ شد^ ک= 81ش= /ا. نسل کشی توض)ح 2"2^ شو2. /م چن)ن ب= منظوم=
کاملی "# "Oالعاa می تو"! 2ست 8افت ک= چگون= "جا#^ 2"2^ شد تا ج\ان)ا! "8ن نسل کشی 1" ک= 12 حق مرF2 فلسط)ن
"نجاF گرفت=[ فر"موè کنند B مرتکب)ن "8ن جنا8اa ب= 1"حتی "# 82د̂ /ا پن\ا! ماند^ "ند. /نگامی ک= جنبش ص\)ون)ستی
áکنند[ بلک= /د G21 جنگی نشدند تا "جز"8ی 1" "# سر#م)ن فلسط)ن "شغا"B !لت خو2 1" 12 فلسط)ن تشک)ل 2"2[ 9ناB2
.àلتی 8\و2.[ 9! چنا! ک= 12 "8دئولوB2 ل)= 9! بو2 تا بتو"نندB" !ساکنا F9نا! پا| کر2! سر#م)ن فلسط)ن "# تما
ص\)ون)ستی 9مد^ بو2[ ب= Bجو1B9 2ند. "8نست 1"# سر ب= ُم\ر نسل کشی مرF2 فلسط)ن. "ما OرÅ "8ن حق)قت "# نظر
بس)ا1. ب= مثاب= "ت\اF 12 نظر گرفت= می شو2[ #8ر" با بس)اB1 #" .1"8اتی ک= "سر"ئ)لی /ا "# ساG /ا. ~Hk۴ "نتشا1 2"2^

"ند مغا8ر "ست.

ً àنر"G /ا. "سر"ئ)لی B /م= کسانی 1" ک= ب= "8ن "عماG شن)ع 2ست #2^ "ند[ ب= عنو"! جنا8تکا1"نی ک= ب= من شخصا
نسل کشی 2ست #2^ "ند[ مت\م می کنم.

من مت\م کنند^ /ستم. "ما من 12 ع)ن حاG بخشی "# جامع= "سر"ئ)ل B "# تد8Bن کنندگا! "8ن کتا: /ستم B "حسا� می کنم
ک= بخشی "# 2"ستانم[ B 12 موB 21قا8عی ک= "تفاÖ "فتا2^ "حسا� مسؤBل)ت می کنم. من /م چو! بس)ا1. 82گر ک= 12 "8ن
جامع= /ست)م قانع شد^ "8م ک= با8د ب= با#گشت بر". کشف حق)قت تن 12 2/)م B "8ن تن\ا 1"^ 12ست پ)شرفت ب= سو. 89ند^
"ست[ 12 9! صوa1 "ست ک= ما می تو"ن)م جامع= ". سعا2تمند بر". خوB 2 فلسط)نی /ا بسا#8م. Oی کر2! "8ن 1"^ بس)ا1

ضر1B. "ست B /دá من "# تأل)ف "8ن کتا: /م)ن "ست.

تا 9نجا ک= می 2"نم تاکنو! کسی قبل "# من تعر8ف 12ستی "# B2 نوB1 ã"8ت "# حو"ï2 نسل کشی ساHk۴~ G ب= 2ست
ند"2^ "ست. "سر"ئ)لی /ا مدعی "ند مرF2 فلسط)ن بنا ب= م)ل خو2 سر#م)ن فلسط)ن 1" تر| کر2^ "ند[ "# 9! سو فلسط)نی /ا
ن)ز تعر8ف خو2 "# نکبت 1" ب= ش)و^ 12ستی ب)ا! نمی 2"1ند. 9نا! ب)ش تر ب= تعر8ف B توص)ف 212/ا B 1نج /ا. خو2
پر2"خت= "ند. 9نا! ب= "8ن مسأل= نمی پر2"#ند ک= چ= کسانی B با چ= "/د"فی ب= "8ن "عماG 2ست #2^ "ند. 12 حاG حاضر چن)ن
شد^ ک= فلسط)نی /ا شرÅ 212/ا. خو2 1" 12 مقابل /ولوکاست 8\و82ا! مطرÅ می کنند. B1شن نکرB !2 81ش= 8ابی نکر2!
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B فتا2^[ "نکا1 کنند" Ö12 فلسط)ن "تفا Hk۴~ .ا/ Gنسل کشی فلسط)ن)ا! ب= 9نجا منجر می شو2 تا ج\ان)ا! 9نچ= 1" ک= 12 سا
12 نت)ج= "8ن مسأل= م\م "# "نظا1 پن\ا! ماند^ "ست.

B 12 کشو1 من "سر"ئ)ل[ 1/بر"! چن)ن می گو8ند: ک= «ب)گانگا! نمی تو"نند بف\مند[ #8ر" "8ن 2"ستا! بس)ا1 پ)چ)د^ "ست
ضرa1B شرÅ 9! /م ن)ست B نبا8د ب= 9نا! "جا#^ 2"2 تا بر". حل "8ن مشکل 12 "مو1 ما 2خالت کنند. "گر کسانی 12
ج\ا! نظرB =8 تعر8ف ما "# حو"ï2 9! ساG /ا 1" ف\م)د^ "ند[ /م)ن "ند"#^ کاف)ست. ما خو2 1" ملتی پ)شرفت= B متمد!
می 2"ن)م B می 2"ن)م ک= چگون= با فلسط)نی /ا برخو21 کرB ^2 حقوÖ 9! /ا 1" 1عا8ت کن)م. فلسط)نی /ا 12 /ر ج\ت بخش

کوچکی "# 2ن)ا. عر: غ)رمتمد! B منفعل می باشند.»

"# #مانی ک= 9مر8کا8ی /ا "8ن نظرB2 =8لت "سر"ئ)ل 1" پذ8رفت= "ند[ ک= تحل)لی بس)ا1 تحر8ف شد^ B نا12ست "ست[ ما 12
å/ن)ت خو2[ ب= صلح 2ست 8افت= "8م ک= من 12 "8نجا با8د بگو8م ما با "8ن س)است ب= جا8ی نخو"/)م 1س)د[ #8ر" "سا� مسأل=

1" نا82د^ می گ)ر8م.

B 21 می شوند"B 8ا2 پ)چ)د^ ن)ست. "8ن کتا: تقد8م ب= کسانی می گر22 ک= تا#^ ب= "سر"ئ)ل# Hk۴~ .ا/ Gسا ï2"2"ستا! حو
ب= کسانی ک= ک= ب= مسأل= فلسط)ن B "سر"ئ)ل "/م)ت می 2/ند B می کوشند تا ب= نوعی ب= حل مسأل= نز82ک شوند. "8ن
2"ستا! بس)ا1 ساB ^2 12 ع)ن حاB Gحشتنا| "ست. 2"ستا! کشتا1 ساکنا! "صلی "8ن سر#م)ن B "8ن جنا8تی عل)= بشر8ت
"ست. "سر"ئ)ل کوش)د^ تا 9! 1" "نکاB 1 ج\ان)ا! 1" ن)ز B"2"1 ب= "نکا1 9! کند. #ند^ کر2! "8ن تا81خ ک= "# "å/ا! بس)ا1.
2B2#^ شد^ "ست çB)ف= B"جبی بر". ماست. ن= فقط بر". تا81خ 12ستی ک= ساG /ا. قبل با8د نوشت= می شد B 8ا ب= عنو"!

çB)ف= تخصصی 8ک تا81خ نگا1[ بلک= من "8ن çB "1)ف= ". "خالقی بر". خو2 می 2"نم.

"گر ما خو"ستا1 9ن)م ک= ب= صلح فرصتی بد/)م[ B مشکل 81ش= 2"1 ماب)ن فلسط)نا! B "سر"ئ)لی /ا 1" 12| کن)م با8د
گاF /ا. "Bل)= 12 "8ن #م)ن= 1" بر2"81م.
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تسل$حاC کشتا& جمعی 2سر2ئ$ل ت8د7د1 جد1 بر12 صلح -& منطق!ً خا'& م$ان!

ECما.شاD موشکی تل C@.و (2 سو+حل کال4فرن4ا @ مد.تر+ن8 نشا* می (>د: ک8 +سر+ئ4ل (2 حا0 +فز+.ش تو+* (فا& موشکی
خو( می باشد.
HIJJ )+)۶ مر

+گر (2 خا@2 م4ان8 جنگ (.گرX شر@& شو(: +گر +سر+ئ4ل: مثل جنگ (@S خل4ج: مو2( حمل8ً موشکی قر+2 گ4ر(: خطر
جنگ +تمی ـ چ4زX ک8 تا (.ر@E غ4ر قابل تصو2 می نمو( ـ +مرX جدX خو+>د بو(!

س4مو2 >4ر^

پ4شگفتا2

تسل4حاD کشتا2 جمعی +سر+ئ4ل

• +سر+.4ل با (+شتن ihh تا ۵hh بمب +تمی @ با توسع8ً س4ستم پرتاd پ4شرفت8ً خو.ش تو+نست8 جاX بر.تان4اX کب4ر 2+ ب8
عنو+* پنجم4ن قدD2 +تمی جmا* بگ4ر( @ +E لحاl تعد+( بمب >اX +تمی @ (2ج8ً 2شد تسل4حا D >ستX+ 8 >مپا.8ً فر+نس8 @

چ4ن ب8 حسا C d.د.

• (2 «جنگ (@S خل4ج» (2 سا HrrH 0 م4ال(X: توج8 مر(S جmا* ب8 خطر تسل4حا D کشتا2 جمعی عر+p جلب شد:
@لی مقصر +صلی (2 منطق8: .عنی +سر+ئ4ل: عمد+ ب8 با( فر+موشی سپر(s شد.

• +سر+ئ4ل با (+شتن تسل4حا D ش4م4ا .ی: ب4ولوx.کی @ تعد+( E.ا(E+ X بمب >اX +تمی کوچک @ بزv2 پ4شرفت8 @ با
+ستر+تژX تجا@Eگر+ن8ً خو(: ب4ش +E >ر (@لت (.گر: صلح: +من4ت @ ثباD منطق8 2+ تmد.د می کند.

• برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل .کی +E مو+نع +صلی خلع سال{ @ جلوگ4رE+ X گستر^ تسل4حا D >ستX+ 8 (2 منطق8 +ست.
• +م4د خلع سال{ @ عدS گستر^ تسل4حاD >ستX+ 8 (2 سطح جmا *: تا Eمانی ک8 قدD2 >اX بزv2 +تمی حاضر ب8

چشم پوشی بر تسل4حا D >ستX+ 8 خو.ش ن4ستند: +م4دX @+>ی +ست.

• Äرفد+2+* صلح @ خلع سال{ +تمی (2 جmا* با.د بطو2 مصمم @جدX نسبت ب8 برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل موضعگ4رX کنند.

بخش +@0
تا2.خ بمب >اX +تمی +سر+ئ4ل

X)ل م4الmچ Xتمی +سر+ئ4ل ـ (2 +@+خر سا0 >ا+ Xاmبرنام8ً +تمی +سر+ئ4ل تحت نظر «+2نست (+@.د برگمن» ـ پد2 بمب •
شر@& شد @ (2 سا Hr۵i 0 م4ال(X کم4س4و* +نرXx +تمی +سر+ئ4ل بن4ا(گذ+X2 گر(.د.

• (2 @>ل8ً +@0 +.ن (@لت فر+نس8 بو( ک8 بخش +عظم مصالح الSE بر+X تحقق + .ن برنام8 2+ (2 +خت4ا2 +سر+ئ4ل قر+2 (+(.

• تاًس4س 2+کتو2 +تمی «(.مونا» (2 نز(.کm4اX « بشربا» (2 کو.ر «نگف» ک8 با +ستفا(E+ s +@2+* شر@& بکا2 کر( @
«dC سنگ4ن» 2+ بر+X ترمز 2@ند>اX +تمی مو2( +ستفا(s قر+2 (+(: +@ل4ن قدS (2 + .ن Eم4ن8 بو(.
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• (2 >م4ن C2کتو2 بو( ک8 (ستگاs «پولوتون4وS بر(+X2» نصب شد.

• +سر+ئ4ل +E >ما* CغاE نقش فعالی (2 برنام8ً +تمی فر+نس8 بعmدs (+شت @ تجاd2 علمی @فنی الSE 2+ (2 +خت4ا2
فر+نسوX >ا قر+2 می (+( @ (2 عوâ مو+( @مصالح الC E+ +2 SEنmا (2.افت می کر(.

• 2+کتو2 +تمی «(.مونا» (2 ساHr۶i 0 شر@& بکا2 کر( @ Äولی نکش4د ک8 پولوتون4وS بر(+C *C 2) X2غاE شد.

• +سر+ئ4لی >ا «(.مونا» 2+ گا>ی کا2خان8ً «منگا*» @ گا>ی کا2خان8ً پا2چ8 بافی قلمد+( می کر(ند.

• @لی +قد+ماD محافظتی: سرX @ +من4تی حاکی +C E* بو(: ک8 پشت پر(s @+قع4ت (.گرX پنmا* شدs +ست:
• (2سا Hr۶ä 0 م4ال(X >و+پ4ماX م4ر+x +سر+ئ4لی ک8 + شتبا>ا ب8 2+کتو2 نز(.ک شدs بو(: ب8 موشک ضد >و+.ی بست8

شد @ سقوÄ کر(.
• (2 سا H۶äI 0 م4ال(X >و+پ4ماX مسافربرX ل4بی کs+2 8 گم کر(s بو( @ +شتبا>ا @+2( فضاX +سر+ئ4ل شدs بو( ب8 گلول8

بست8 شد: سقوÄ کر( @ صد @ چmا2 +نسا* ب4گناs ب8 >الکت 2س4د.

• (2 +@+ سط سا لmا۶h X م4ال(X +سر+ئ4ل بEC 8ما.ش بمب +تمی خو( (2 کو.ر «نگف» (2 نز(.کی >اX مرE مصر
(ست EC 2) @ )Eما.ش >اX +تمی فر+نس8 (2 +لجز+.ر بطو2 فعاالنX+ 8 شرکت جست.

• (2 بحر+* « S@x ک4پو2» (2 سا HräI 0 م4ال(X +سر+ئ4ل چند (@ج4ن بمب +تمی C ما(s ب8 پرتا d (2 +خت4ا2 (+شت @
(C 2ما(s با^ +تمی بسر می بر(.

• مشکل +صلی +سر+ئ4ل (E 2م4ن8ً تول4د تسل4حا D >ستX+ 8 تاًم4ن @ ت84mً +@2+* بو(.
• +@E+ *+2معا(* فسفاD (2 کو.ر نگف +ستخر+ç می شد: @لی بر+X برC@2(* + حت4اجاS) D +فز@* +سر+ئ4ل کفا.ت نمی

کر(.
Hr۶J 0کر(ند @ (2 سا S+قد+ ç2خا E+ *+2@+ سر+ئ4لی (2 فر+نس8 @ +نگلستا* ب8 خر.د @ حمل+ Xن 2@: شرکت >ا.+ E+ •

با >مکاC X2لما* فدihhhhh 0+2 ک4لو +@2+* +کس4د @+2( +سر+ئ4ل شد.
• +C E* ب8 بعد حمل مخف4ان8ً +@2+* با کمک کشو2>اX مختلف +(+م8 .افت.

• شرکتmاX +مر.کا.ی تو+نستند (2 +@+سط سا0 >ا۶h @ ۵h X م4ال(X صد>ا ک4لو +@2+* خالص ب8 +سر+ئ4ل بفر@شند.

• عل4رغم تحق4قاê+ D. بی. XC @ ساEما* جاسوسی س4ا @ باEخو+ست >اX کنگرsً +مر.کا >4چ کسی مو2( محاکم8 قر+2
ä.ال& (+ شتندÄ + مخفی حمل +@2+* ب8 +سر+ئ4ل Xن کانا0 >ا.+ E+ نگرفت: +گر چ8 >م8 (ست +ند2کا2+* +مر.کا.ی

• (2 +@+خر سا0 >ا۶h X م4ال(X +سر+ئ4ل تو+نست مسال8ً ت84mً +@2+* 2+ با توسع8ً 2+بط8ً >م8 جانب8 با +فر.قاX جنوبی @
>مکاX2 @س4ع (E 2م4ن8ً تول4د «بمب >اC X پا2تا.د» حل کند.

• +C E* ب8 بعد: +فر.قاX جنوبی منبع مطمئنی بر+X حمل +@2+* ب8 +سر+ئ4ل شد.

S@) بخش
+فر.قاX جنوبی @ +.اال D متحدsً +مر.کا
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• (2 سا Hrää 0 م4ال(X +تحا( جما>4ر شوX@2 بکمک عکس >اX ساتل4تی +.االD متحدsً +مر.کا 2+ (2 جر.ا* گذ+شت
ک8 +فر.قاX جنوبی (2 صد( +جر+EC Xما.ش بمب +تمی (2 صحر+X «کاال >اX2» + ست.

• (@لت نژ+(پرست +فر.قاX جنوبی مجبو2 شد: ک8 بر ECما.ش +تمی صرفنظر کند.

• (2 سا Hrär 0 م4ال(X .ک ساتل4ت +مر.کا.ی ECما.ش بمب +تمی کوچکی 2+ (2+ق4انوí >ند: (2 نز(.کی >اX سو+حل
+فر.قاX جنوبی ثبت کر(.

• @لی ب8 سبب شرکت +سر+ئ4ل (2 +.ن ECما.ش +تمی گز+2^ مربو8Ä (2 +جز+X +صلی C* مو2( پر(s پوشی قر+2 گرفت.
• خبر بعد>ا +E منابع موثق ب8 ب4ر@* (E2 کر( ک8 (2 @+قع ن8 .کی بلک8 سEC 8ما.ش +تمی صوD2 گرفت8 +ست.

• >مکاX2 +سر+ئ4ل @ +فر.قاX جنوبی فقط بEC 8ما.ش بمب >اX +تمی محد@( نمی شد: بلک8 تا سقوÄ (@لت نژ+(پرست
+فر.قاX جنوبی (E 2م4ن8ً تول4د @ ECما.ش موشک >اX م4انبر( @توپخان8 >اX مد2* +(+م8 .افت.

• +فر.قاX جنوبی ن8 فقط با حمل +@2+* @ (2 +خت4ا2 گذ+شتن +مکاناEC Dما.شاD +تمی: +سر+ئ4ل 2+ مو2( حما.ت قر+2 می
(+(: بلک8 عال@s بر C* +مکاناD سرما.8 گذ+X2 >اX >نگفتی 2+ ن4ز (2 +.ن Eم4ن8 عرض8 می کر(.

• +سر+ئ4ل >م (2 عوs+2 :â >اX @2@( ب8 باE+2>اX ب4ن +لمللی 2+ بX@2 8 (@ست نژ+(پرستش باE می کر( @ +@ 2+ (2
نقض محد@(.ت >اX ب4ن +لمللی + قتصا (X .اX2 می کر(.

• +گرچ8 فر+نس8 @ +فر.قاX جنوبی مسئو0 (2ج8 .ک تحقق برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل محسوd می شوند: @لی نقش +مر.کا 2+
(2 +.ن Eم4ن8 نبا.د (ست کم گرفت.

• ماî2 گافنی می نو.سد:
• «تحقق برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل بد@* >مکاX2 (@* منشا ن8ً +مر.کا غ4ر ممکن بو(.»

:X)م4ال Hr۵۵ 0 جمل8 2+کتو2 پژ@>شی (2 سا E+ تمی+ Xxبا عرض8ً تکنولو E غاC *ما< E+ مر.کا+ ًsمتحد D اال.+ •
E.ر پوشش «+تم بر+X صلح» نقش مmمی (2 +.ن Eم4ن8 ب8 عmدs (+شت8 +ست.

Dتسل4حا Xا< sما.شگاEC sE+@2) @ 2) @ بو(ند s)مر.کا.ی تحص4ل کر+ Xا< sنشمند+* +تمی +سر+ئ4ل +کثر+ (2 (+نشگا+) •
>ستX+ 8 +مر.کا >مو+s2 بX@2 8 شا* باE بو(.

• (2 +@+.ل سا0 >ا۶h X م4ال(X تج4mز+D الSE بر+X 2+کتو2 +تمی «(.مونا» بطو2 مخف4انE+ 8 .ک شرکت +مر.کا.ی
بناS «ترX سر الd» خر.دs می شد.

• 2+کتو2>اX +تمی +2تش +مر.کا ن4ز تج4mز+D خو( E+ +2 >م4ن شرکت می خر.دند.

• +سر+ئ4ل تج4mز+D +تمی خر.دs شدE+ s +.ن شرکت Ä E+ +2ر.ق نما.ندsً + .ن شرکت (2 بلژ.ک @ با تاً.4د «xC+نس +من4ت
ملی +مر.کا» (+*. +C .í.) @ ساEما* جاسوسی س4ا @+2( کشو2 +سر+ئ4ل می کر(.

• (2 ساHräH 0 م4ال(X (@لت ن4کسو* فر@^ صد>ا کر.تو* (سو.چ >اX سرعت >اX باال ک8 بر+X تول4د مد2* تر.ن
تسل4حاD >ستX+ 8 ضر@2ند) ب8 +سر+ئ4ل 2+ تصو.ب کر(.

• (2 ساHrär 0 م4ال(E 2) Xما* 2.است جمmوX2 ج4می کا2تر عکس >اX ساتل4تی (HH .ï+ .î) (2 +خت4ا2 +سر+ئ4ل



%D$/E9 « !@FG !/H#ت AB@#ر 6?<= ا>3ا;$: 57589ی 56ی 34ای 0/. در %,+*ً! )#ور %$#"!10:35 08.08.11

Seite 4 von 12http://www.hafteh.de/?p=18196

قر+s)+) 2 شد: تا (@ سا0 بعد بر+X بمبا2+* 2+کتو2 +تمی «عز.ر+î» عر+p مو2( +ستفا(sً +سر+ئ4ل قر+2 گ4ر(.

• حمل تکنولوXx مولد تر+نسفر ب8 +سر+ئ4ل کE 2) 8ما* 2.است جمmوX2 ن4کسو* @ ج4می کا2تر CغاE شدs بو( @ بطو2
@س4عترE 2) 2) Xما* 2.است جمmوX2 2.گا* +(+م8 .افت8 بو(: >نوE >م +(+م8 (+2(.

Sبخش سو
+ فشاگرX @+نونو

• بعد + E جنگ HräI +سر+ئ4ل برنام8ً +تمی خو( 2+ گستر^ (+( @ (2 ع4ن حا0 ب8 پر(s پوشی C* +(+م8 (+(.
• ساEما* >اÄ+ Xالعاتی ب4ن +لمللی تعد+( بمب >اX +تمی +سر+ئ4ل 2+ تا +@+سط سا0 >اJh X چند (@ج4ن تخم4ن می

E(ند.
• +فشاگرX مو2شا.ی @+نونو .کی +E تکنس4ن >اX تاًس4ساD +تمی +سر+ئ4ل (2 کا2خان8ً (.مونا +فکا2 عمومی جmانی 2+

.کشب8 (چا2 @حشت کر(.

• @+نونو ک8 بخاÄر مو+ضع (ست چپی +^ ب8 >و+(+E+ X2 منافع مر(S فلسط4ن بر خاست8 بو(: خو( 2+ موlف می (.د ک8
برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل 2+ بÄ+ 8ال& مر(S جmا* برساند.

• +@ بطو2 مخف4ان8 عکس >ا @ +سنا( علمی مmمی 2+ (2 2+بط8 با تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل +E مرE خاç2 کر( @ (2
ساHrJ۶ 0 (2 +خت4اE@2 2نام8ً ساندX تا.مز لند* قر+2 (+(.

• بر2سی علمی +سنا( @+نونو نشا* (+( ک8 +سر+ئ4ل ب4ش +ihh E بمب حر+2تی ـ >ستX+ 8 (ترمو نوکلئا2) پ4شرفت8 (2
+خت4ا2 (+2(.

• بر +ساÄ+ íالعاD +@ معلوS شد ک8 +سر+ئ4ل گنجا.ش C2کتو2 (.مونا 2+ چند.ن بر+بر باالتر بر(s +ست @ ب8 +ند+sEً کافی
پولوتون4وS (2 +خت4ا2 (+2( ک8 >ر ساHh 0 تا Hi بمب +تمی (.گر تول4د کند.

• .کی +E کا2گز+2+* ساEما* جاسوسی +مر.کا (2باs2ً +سنا( @+نونو گفت:
• «بر( موشک >اX +تمی +سر+ئ4ل ب4شتر +C E* +ست ک8 ما تصو2 می کر(.م.»

• مدD کوتا>ی قبل +E +نتشاÄ+2العاD @+نونو عو+مل ساEما* جاسوسی +سر+ئ4ل (موسا() +@ 2+ ب8 عنا@.نی فر.با ب8 شmر
sشعبد E+ تز2.ق مو+( مخد2 ب8 +سر+ئ4ل بر(ند @ پس E+ شتم قر+2 (+(ند: پس @ dکر(ند: مو2( ضر D2 +.تال4ا (عو) S2

باXE >اX مطبوعاتی @ تلو.ز.ونی (2 (+(گاs نظامی مخفی ب8 جرS خ4انت ب8 کشو2 بHJ 8 ساE 0ند+* محکوS کر(ند.

• +@ HH سا 0 تما S (2سلو0 +نفر+(X (@ (2 س8 مترX بسر بر(.

• .ک سا0 بعد +E E+ X)+EC Eند+* (ک8 تماí با +عر+d 2+ ب8 +@ ممنو& کر(s بو(ند) (@ باs2 باE(+شتش کر(ند @ ب8 سلو0
+نفر+(X +ند+ختند.

• +فشاگرX >اX +@ 2+ مطبوعاD جmانی: بو.ژs مطبوعاD +مر.کا.ی نا(.دs گرفتند @ +سر+ئ4ل کماکا* با خ4ا0 2+حت ب8
گستر^ تسل4حاD >ستX+ 8 خو.ش +(+م8 می (>د.
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S2اmبخش چ
م4ز+* تسل4حاD کشتا2 جمعی +سر+ئ4ل

• (2 حا0 حاضر تعد+( بمب >اX +تمی +سر+ئ4ل ihh تا ۵hh عد( تخم4ن s)E می شو(.
X+2+) م4ن8 (+شت8 باشد ک8 +سر+ئ4لE ا: (.گر کسی نمی تو+ند حتی کوچکتر.ن شکی (2 +.نmنC تعد+( (ق4ق E+ صرفنظر •
تسل4حاD >ستX+ 8 +ست ک8 بر+X جنگ (2 منطق8ً خا@2 م4ان8 تول4د شدs +ند @ جز@ پ4شرفت8 تر.ن تسل4حاD >ستX+ 8 جmا*

بشما2 می C.ند.

• تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل ب8 شر{ E.ر +ند:

H

• بمب >اX نوتر@نی

i

X2تمی م4ن4اتو+ Xبمب >ا •

I

s)لعا+ p2کشتا2 جمعی خا D2گاما.ی @ با قد D بمب >ا.ی با حد+کثر تشعشعا •

۴

.DمدE+2) بمب >ا.ی با (2ج8ً +نفجا2 پائ4ن: @لی با تشعشع •
• @.ژگی +.ن بمب >ا (2 کشتا2 +نسا* >ا @ مصو* (+شتن ثر@D @ +مالî @ (+2+.ی Cنmا ست.

• +نو+& (.گرE+ X تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل ب8 شر{ E.ر +ند:

H

• موشک >اX بال4ست4کی @ س4ستم >اX پرتابی ک8 بر(شا* تا مسکو می 2سد.

i

• موشک >اX کر@.س م4سلز

I

• م4ن >اX +تمی Eم4نی
• (2 سا0 >اJh X +سر+ئ4ل قل8 >اX جوال* 2+ با +.نگون8 م4ن >ا م4نگذ+X2 کر(s بو(.
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۴

• گلول8 >اX +تمی توپخان8 با بر( äh ک4لومتر.

• (2 ماx s@ئن ساihhh 0 م4ال(X .کی +E E.ر(2.ائی >اX +سر+ئ4ل موشک کر@.س م4سلی شل4ک کر( ک8 (2 فاصل8ً
H۵hh ک4لومترX ب8 >دê مو2( نظر +صابت کر(.

• .ک >مچو موشکی 2+ تا E *Cما* فقط +مر.کا @ 2@س84 (2 +خت4ا2 (+شتند.
• +سر+ئ4ل س8 فقرE+ s +.ن E.ر(2.ا.ی >ا (2 +خت4ا2 (+2( ک8 >ر کد+C E+ Sنmا ب8 چmا2 موشک کر@.س م4سل مسلح +ست.

• بمب >اX +تمی +سر+ئ4ل تو+* تخر.بی گوناگونی (+2ند:

H

• بمب >اX شmرشکن کE+ 8 بمب >4ر@ش4ما بز2گترند.

i

• بمب >اX +تمی کوچک تاکت4کی.

Xکشتا2 جمعی +سر+ئ4ل پش4ز Dخا@2م4ان8 @ نز(.ک (2 مقا.س8 با تسل4حا Xکشتا2 جمعی کل84ً کشو2>ا Dتسل4حا Sتما •
+E2^ ند+2ند.

ç2 (0 ملل (.گر +حت4ا) í+جا( >ر.+ X+ست ک8 +.ن کشو2 بر+ *C E+ کشتا2جمعی +سر+ئ4ل بمر+تب ب4ش Dم4ز+* تسل4حا •
.)2+)

• +سر+ئ4ل عال@s بر تسل4حاD >ست2E :X+ 8+(خانE+ X+ 8 تسل4حاD ش4م4ائی @ ب4ولوx.کی (2 +خت4ا2 (+2(.

s)شل4ک تول4د کر Xکی با پ4شرفت8 تر.ن س4ستم >ا.xش4م4ا.ی @ ب4ولو Dتا.مز: +سر+ئ4ل تسل4حا Xبنا بر گز+2^ ساند •
+ست.

• ب8 قو0 .کی +E کا2گز+2+* موسا( (ساEما* جاسوسی +سر+ئ4ل): >4چگون8 سال{ ش4م4ائی @ ب4ولوx.کی شناخت8 @
ناشناخت8 (2 (ن4ا @جو( ند+2( ک8 (2 +نست4توX تس تسی .ونا تول4د نشو(.

• +@ +ضا ف8 می کند:
• «>و+پ4ما>اX جنگی +ê ـ H۶ مسلح ب8 بمب >اX ش4م4ائی @ ب4ولوx.کی @ خلبا* >اs2@) X (.دs قا(2ند (2 .ک چشم

بmم E(* بسوX +>د+ê مو2( نظر پر@+E کنند.»

• (2 ساE@2 HrrJ 0نام8ً ساندX تا.مز گز+2^ (+( ک8 +سر+ئ4ل با +ستفا(E+ s نتا.ج پژ@>شی +فر.قاX جنوبی: موفق ب8
تول4د .ک بمب نژ+(X (+تنو بمب) شدs +ست.

E+ و+.ف بخصوصیÄ 8مع4نی 2+ کشف کنند ک *x :نتا.ج پژ@>شی پزشکی E+ s)نشمند+* +سر+ئ4ل می کوشند با +ستفا+) •
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+عر+d (+2ند: تا بعد باکترX >ا @ @.ر@í >اX حامل x* .ا( شدs 2+ تول4د کنند @ بد.ن Äر.ق ب8 تول4د بمب >اx Xنت4ک
نا.ل C.ند.

• Cنmا عال@s بر C* (2 پی .افتن م4کر@+2گان4سم >ائی >ستند ک8 فقط +نسا* >ائی 2+ کx 8* نامبر(s 2+ (+2ند: ب4ما2
(+.نف4ز.رs) می کنند.»

• ((X چوکر: نما.ندsً مجلس +سر+ئ4ل (کن8 ست) ـ ک8 موضع گ4رX (ست چپی (+2( ـ با Äر{ +.ن موضو& گفت:

«تول4د .ک >مچو بمبی با توج8 ب8 تا2.خ: سنن @ تجاd2 قوm. Sو( +E نظر +خالقی جنا.تگر+ن8 +ست @ با.د متوقف شو(»

 

بخش پنجم
+ستر+تژX +تمی +سر+ئ4ل

• بمب >اX +تمی +سر+ئ4ل ـ lا>ر+ ـ با.د فقط Eمانی پرتاd شوند ک8 خطر نابو(X >م8 گ4ر مر(S (2 م4ا* باشد.
• بس4اE+ X2 (@ستا* خو^ خ4ا0 @ گمر+s +سر+ئ4ل >نوE بر+.ن با@2ند ک8 +.ن خطر موجو( +ست.

• شا.د +.ن تصوò 2) 2>ن Äر+حا* +@ل84ً +ستر+تژX +تمی +سر+ئ4ل >م نقشی ب8 عmدs (+شت8: @لی +مر@E قدD2 +تمی
+سر+ئ4ل بد@* چو* @ چر+ با +ستر+تژX س4اسی @ نظامی +.ن کشو2 عج4ن شدs +ست.

• >مانطو2 ک8 س4مو2 >4ر^ گفت8:
• «+@پس4و* سامسو* تنmا +@پس4و* +تمی ن4ست: ک8 +سر+ئ4ل (2 پ4ش (+2(.»

• +سر+ئ4ل با2>اX با2 +عر+d @ +تحا( شوX@2 (@ پس +E پا.ا* جنگ سر( 2@س84) 2+ با تسل4حاD >ستX+ 8 خو.ش مو2(
تmد.د قر+s)+) 2 +ست.

• مثا0 >ر+í +نگ4ز (2 +.ن موE E+ )2با* 2C.ل شر@* ـ نخست @E.ر +سر+ئ4ل ـ ب4ر@* Cمدs +ست:
• «+گر +عر+d نفت (+2ند: ما کبر.ت (+2.م.»

Sتمی پاکستا* +عال+ Dب8 تاًس4سا îم4ن8 حمل8 مشترE 2) * ما(گی خو( 2+ ب8 >ند@ستاC *@2.ل شرC HrJI 02 سا) •
کر(.

Sر+* +عالmب8 ت sشا E+ ت حما.تmسر+ئ4لی ج+ Xا<E2سا0 چتربا+ X+ما(گی خو( 2+ برC سر+ئ4ل+ äh X 2 پا.ا* سا0 >ا) •
کر(.

• 2C.ل شر@* (2 سا HrJi 0 +عالS کر( ک8 مرE>اX +من4تی +سر+ئ4ل +E مو2.تانی شر@& @ ب8 +فغا نستا* ختم می شو(.

• +@(* بر@^ ـ متخصص +تمی +سر+ئ4ل ـ (2 ساHrri 0 گفت:
• «ما نبا .د شرE+ S +عالS +.ن حق4قت +مر (+شت8 باش4م: ک8 تسل4حاD >ستX+ 8 سال{ +صلی تد+فعی ما (2 مقابل کسانی

+ست ک8 مو2( تmد.دما * قر+2 می (>ند.»
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• شا>اî گفت:
• «بنظر من پا.8ً س4است +سر+ئ4ل ن8 تما.ل ب8 صلح ـ .ا@X+ s ک8 +غلب شن4دs می شو( ـ بلک8 توسع8ً سلط8 @ نفوò +سر+ئ4ل

+ست.
• +سر+ئ4ل بر+X سرکوd +نقالباD 2>ا.ی بخش (2 منطق8: حتی حاضر ب8 جنگ +تمی +ست.»

• «+سر+ئ4ل (2 پی گستر^ >ژمونی (سرکر(گی) بی چو* @ چر+X خو( (2 سر+سر خا@2 م4ان8 +ست @ بر+X 2س4د* ب8
+.ن >دê +بائی +E بکا2 بر(* کل84ً +مکاناD خو( @ +E جمل8 تسل4حاD >ستX+ 8 خو( ند+2(.»

• +سر+ئ4ل تسل4حاD >ستX+ 8 خو( 2+ ن8 فقط بر+X خط @ نشا* کش4د* ب8 (شمنا* خو( @ .ا ب8 قصد CغاE جنگ: بلک8
عال@s بر C* بر+X 2س4د* ب8 مقاصد جنبی خو( مو2( سوء +ستفا(s قر+2 می (>د:

• بر+X مثا0 بر+X حما.ت +E (@لت >اX فاسد عربی (2 مقابل8 با جنبش >اX +نقالبی (+خلی @ .ا بر+X مد+خل8 (2 مسائل
فی ما ب4ن (@لت >اX مختلف عربی.

• (2 +ستر+تژX +تمی +سر+ئ4ل +.ن 2+ «+عما0 فشا2 غ4ر کونونس4ونا0» می نامند.

• ش4مو* پرí (2 +.ن Eم4ن8 می گو.د:
• «(+شتن .ک س4ستم تسل4حاتی (بگو +تمی) برتر: (2 ع4ن حا0 ب8 معنی (+شتن +مکانی بر+X +عما0 فشا2 +ست.

• ب8 عباD2 (.گر: Äرê مقابل E +2.ر فشا2 گذ+شتن @ مجبو2 ب8 پذ.ر^ خو+ست >اX +سر+ئ4ل @ +مضاX قر+2(+( صلح
کر(*.»

• 2@برD تر@کر (2 مقالX+ 8: (2 (فا& +E تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل می پرسد:
• «>دê +سر+ئ4ل +E (+شتن تسل4حاD >ستX+ 8 چ4ست؟

• ترساند* (شمن؟
• >م4ن @ بس»

• برترX +تمی غ4رقابل ق4اí: ب8 +سر+ئ4ل +مکا* می (>د ک8 بی +عتنا ب8 +فکا2 عمومی جmا* عمل کند.

Xتحت 2>بر HrJi 0بر(: ک8 (2 سا Sنا D@سر+ئ4ل ب8 لبنا* @ بمبا2(ما* ((منشان8ً ب4ر+ E@تجا E+ *+مثا0 می تو X+بر •
2C.ل شر@* صوD2 گرفت @ ب8 کشت8 شد* ب4ش +ihhhh E +نسا* بی گناs +نجام4د ک8 +کثرشا* بی سال{ بو(ند.

• +سر+ئ4ل می تو+نست با +تکاء ب8 تسل4حاD >ستX+ 8 +^: عل4رغم نابو(X کشو2 >مسا.8ً عربی @ +E کا2 +ند+ختن >م8
جانب8 ن4ر@X >و+.ی سو8.2: ماs >اX مد.دX ب8 جنگ +(+م8 (>د.

i

(@م4ن >دê +صلی +سر+ئ4ل +E تصاحب @ توسع8 تسل4حاD +تمی

• >دê +صلی (.گر +سر+ئ4ل +E (+شتن تسل4حاD >ستE :X+ 8.ر فشا2 گذ+شتن +.االD متحدsً +مر.کا @ @+(+شتن C* ب8
.)E+منافع +مر.کا 2+ ب8 خطر +ند Xمناسب با منافع +سر+ئ4ل +ست: حتی +گر +.ن موضعگ4ر Xموضعگ4ر
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• فر+نس پر.ن (مغز متفکر پر@sxً +تمی فر+نس8) (2 ساHr۵۶ 0 نوشت:
• «ما ب8 +.ن نت4ج8 2س4د.م ک8 بمب +تمی +سر+ئ4ل بر+X تmد.د +مر.کا ست.

• +لبت8 منظو2 ما +.ن نبو( ک8 +سر+ئ4ل قصد بمبا2+* +تمی شmر@ند+* +مر.کا.ی 2+ (+2(: بلک8 می خو+ست4م بگو.4م ک8
+سر+ئ4ل با +تکاء ب8 تسل4حاD >ستX+ 8 +^ بC 8نmا خط @ نشا* بکشد @ بگو.د:

«.)E گر (2 شر+.ط بحر+نی ما 2+ مو2( حما.ت قر+2 ند>4د: ما (ست ب8 بمبا2+* +تمی خو+>4م+ •

• (2 جنگ HräI م4ال(X +سر+ئ4ل >نرX ک4س4نجر @ ن4کسو* E +2.ر فشا2 (+تمی ) گذ+شت @ (2 خو+ست +2سا0 مقد+2
فوp +لعا(E s.ا(E+ X تسل4حاD جنگی ب8 +سر+ئ4ل نمو(.

• سف4ر +سر+ئ4ل س4م >ا(X ن4تس lا>ر+ گفت8 بو(:
• «+گر شما بی (2نگ پلی م4ا* +مر.کا @ +سر+ئ4ل بر+X +2سا0 تسل4حاD نزن4د: ما +.ن +مر 2+ ب8 عنو+* پ4مانشکنی

+مر.کا تلقی خو+>4م کر( @ مجبو2 ب8 +تخاò تصم4ماD فوp +لعا(s خو+>4م شد.»

• مثالی بر+X +.ن +ستر+تژE E+ +2 Xبا* Cموí 2@ب4ن ـ مشا@2 +قتصا(X +سحاp شم4ر: نخست @E.ر +سر+ئ4ل ـ (2 سا0
HrJä بشنو.م:

• «+گر +سر+ئ4ل تنmا گذ+شت8 شو(: چاX+ s2 جز (2 پ4ش گرفتن ش4وs تد+فعی مخاÄرs +نگ4زX نخو+>د (+شت ک8 >م خو(
+سر+ئ4ل @ >م (ن4ا 2+ ب8 خطر خو+>د +ند+خت.

I تا i 8خو+>د شد: ک8 +مر.کا ساالن X+ 8ست< Dستعما0 تسل4حا+ E+ سر+ئ4ل فقط (2 صو2تی حاضر ب8 صرفنظر+ •
م4ل4ا2( (ال2 کمک مالی (2 +خت4ا2^ قر+2 (>د.»

Eسر+ئ4ل بطو2 کمی @ ک4فی باال 2فت8 +ست: @لی س4ل کمک مالی (ست @ (لبا+ X+ 8ست< Dما* م4ز+* تسل4حاE *C E+
+مر.کا ب8 +سر+ئ4ل >مچنا* جاX2 +ست.

بخش ششم
تاًث4ر منطقX+ 8 @ ب4ن +لمللی +ستر+تژX +تمی +سر+ئ4ل

Xا* کوچکتر.ن خبرmج S)نک8 مرC قر+2 می گ4ر(: بی Xستان8ً .ک جنگ سر+سرC 2) 8خا@2م4ان ihhH ً8.2فو ii 2) •
+C E* (+شت8 باشند.

E+ بعد :Sالعاتی ضد تر@2 +سر+ئ4ل ـ (2 +.ن +.اÄ+ *ماEتا.مز لند* @ (بکا فا.ل ـ سا Xنام8ً ساندE@2 ^2+بنا بر گز •
(2.افت گز+2شی +E ساEما* >اÄ+ Xالعاتی +مر.کا.ی: مبنی بر تغ44ر موضع تانک >اX عر+قی مستقر (2 سرحد سو8.2

.)2@C با^ (2 می s)ماC 0موشکی خو( 2+ ب8 حا Dم4ن: +سر+ئ4ل تسل4حاE 8م4ن بE Xبا^ موشک >ا s)ماC @
• (بکا فا.ل مدعی +ست ک8 موشک >اX عر+قی عمد+ ب8 حاC 0ما(s با^ کامل (C 2مدs بو(ند تا عکس +لعمل +مر.کا @

+سر+ئ4ل 2+ موEC )2ما.ش قر+2 (>ند.

• عل4رغم حمل8ً فو۴i X2 >و+پ4ماX نظامی +مر.کا @ +نگل4س: خساD2 ناچ4زX ب8 ن4ر@>اX عر+قی @+2( می شو(.
Sنوتر@نی +عال Xبا بمب >ا p+بمبا2+* مو+ضع موشکی عر X+ما(گی خو( 2+ برC @ خطا2 می کند+ p+سر+ئ4ل ب8 عر+ •

می نما.د.

• تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل بر+C X.ندsً صلح (2 خا@2م4ان8 @ حتی (2 سر+سر کرE sم4ن +E +>م4ت @.ژX+ s برخو2(+2
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+ست.
• بنا بنظر شا>اî: +سر+ئ4ل ب8 صلحی کE+ 8 سوX خو( @ بنا بر شر+.ط مو2( نظر خو( (.کت8 نشو(: کوچکتر.ن تما.لی

ند+2(.

E+ )+EC ً8شو( @ 2+جع ب8 خا@2م4ان sکا>ش برنام8ً +تمی خو( @+2( مذ+کر ًs2سر+ئ4ل ب8 >4چوج8 حاضر ن4ست: (2 با+ •
تسل4حاD کشتا2 جمعی بطو2 جدX مذ+کرs کند.

• پافشاX2 +سر+ئ4ل ب8 +ستفا(sً لگاS گس4ختE+ 8 تسل4حاD >ستX+ 8 2+ می تو+* شالو(sً +ستر+تژX @س4ع +سر+ئ4ل تلقی کر(.

• بنظر س4مو2 >4ر^ +نو+& @ م4ز+* تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل ب8 کسانی مانند 2C.ل شر@* +مکا* می (>د ک8 با +تکا بر
تmد.د +تمی +عالS نشدú2 :s.اE+ X نو کش4د* نقش8ً خا@2م4ان8 2+ (2 سر بپر@2(.

• xنر+0 +منو* شا>اî ـ ل4پک4ن ـ (فرماندs کل قو+X نظامی +سر+ئ4ل) می گو.د:
• «+گر ما تسل4حاD >ستX+ 8 ند+شت8 باش4م: مذ+کرs با عر+p @ +.ر+* (صرفنظر +E موضو& مذ+کرs) محا0 +ست.

• با سو8.2 >م نمی تو+* بزبا* (.گرX @+2( مذ+کرs شد.»

• ضعف ش4ف: متخصص نظامی +سر+ئ4ل @ .کی +E +عضاX >4اDً تحر.ر.E@2 ً8نام8ً >ا 2Cتس می گو.د:
• «کسی ک8 فکر می کند ک8 +سر+ئ4ل XE@2 کنونس4و* مربوÄ ب8 عدS تول4د تسل4حاD >ستX+ 8 ساEما* ملل 2+ +مضاء

خو+>د کر(: خ4الپر(+XE ب4ش ن4ست.»

• @ مون4ا ماù@)2 (2ئ4س +نست4توX تسل4حاتی +سر+ئ4ل) (2 ساHrr۴ 0 می گو.د:
• «مفmوS س4اسی @ +خالقی تسل4حاD >ستE+ X+ 8 +.ن قر+2 +ست:

• ند+شتن تسل4حاD >ستX+ 8 بمعنی تن (+(* ب8 @+بستگی ب8 قدD2 >اX بزv2 +ست.
• >م8ً (@لت >ائی ک8 ب8 (+شتن تسل4حاD غ4ر>ستX+ 8 +کتفاء می کنند: ناچا2 بs)2 8ً (@لت >اX @+بست8 تنز0 می .ابند.»

• با قطبی شد* مستمر جامع8ً +سر+ئ4ل: نفوò (ست 2+ستی >اX +فر+Äی E@2 بE@2 8 +فز+.ش می .ابد.
• بنظر شا>اî: «غ4رمنتظرs نخو+>د بو(: +گر قو^ +مون4م @ .ا (.گر (ست 2+ستی >اX فانات4ک @ .ا برخی +x Eنر+0

>اX (.و+ن8: تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل 2+ تحت کنتر0 خو( بگ4رند.
E+ ائی< s@گر òپ4ش تحت نفو E+ من4تی +سر+ئ4ل ب4ش+ sـ +سر+ئ4لی (ستگا X)وm. ً82 مرحل8ً قطبی شد* مستمر جامع) •

(ست 2+ستی >اX +فر+Äی قر+2 می گ4ر(.»

X+ 8ست< Dال& (+2ند @ می ب4نند ک8 +سر+ئ4ل چگون8 با +تکاء بر تسل4حاÄ+ برنام8ً +تمی +سر+ئ4ل E+ 8عربی ک Xلت >ا@) •
Cنmا E +2.ر فشا2 قر+2 می (>د @ صلح منطق8 2+ تmد.د می کند: چاX+ s2 جز (ست4ابی ب8 تسل4حاD کشتا2 جمعی نمی ب4نند.
• با شر@& جنگ جد.دX (2 خا@2 م4ان8 ک8 +مکانش با X@2 کاC 2مد* 2C.ل شر@* (جنا.تکا2 جنگی محاکم8 نشدs: عامل
+صلی قتل عاS >اX مر(S بی سال{ فلسط4ن (2 کوX ب4ا (2 ساHr۵I 0 @ کشتاC 2@+2گا* بی پناs فلسط4ن (2 صبر+ @

شت4ال (2 ساHrJi 0 @ غ4رs) باال 2فت8 +ست: خطر +ستفا(sً +سر+ئ4ل +E تسل4حاD >ستX+ 8 جدX +ست.

• بنظر شا>اv (2 ترم4نولوXx +سر+ئ4ل >رگون8 پرتاd موشک ب8 سرEم4ن +سر+ئ4ل ب8 عنو+* حمل8 با تسل4حاD غ4ر
کونونس4ونا0 تلقی می شو( @ فرقی نمی کند: +گر موشک >اX .ا( شدs حا@X گاE سمی باشند .ا ن8.

• @ لذ+ +سر+ئ4ل خو( 2+ محق می (+ند ک8 با تسل4حاD >ستX+ 8 پاسخ (>د. (حمل8ً موشکmاX +سکو( عر+قی ب8 +سر+ئ4ل (2
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جنگ (@S خل4ج فقط .ک +ستثناء بو(.)

• @جو( +نبو>ی +E تسل4حاD کشتا2جمعی (2 منطق8ً بی ثباD خا@2 م4ان8 می تو+ند بر+X مذ+کر+C Dتی (E 2م4ن8ً کا>ش
م4ز+* سال{ >اX +تمی @ خلع سال{ عمومی عو+قب نگر+نی X2@C (+شت8 باشد.

• س4مو2 >4ر^ می گو.د:
• «+گر جنگ جد.دX (2 منطق8 صوD2 گ4ر( @ .ا +گر +ح4انا .ک (@لت عربی +سر+ئ4ل 2+ مو2( حمل8ً موشکی قر+2 (>د
(>مانگون8 ک8 عر+قی >ا کر(ند) +مکا* (2 گرفتن جنگ +تمی : چ4زX ک8 قبال تنmا ب8 عنو+* Cخر.ن حرب8ً ناگز.ر جنگی

پند+شت8 می شد: +مر@E خ4لی باال +ست.

• @ +E+2 @+.سمن ـ 4.2س جمmو2فعلی +سر+ئ4ل ـ می گو.د:
• «+>م4ت +ستفا(E+ s تسل4حاD >ستE@2 X+ 8 بE@2 8 +فز+.ش می .ابد.

• جنگ >اC Xتی (.گر جنگ >اX غ4ر +تمی (کونونس4ونل) نخو+>ند بو(.»

• 2@س84 (@ قبال +تحا( جما>4ر شوX@2) سا0 >اX سا0 مmمتر.ن Cماç تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل بو(s +ست.
• (2 +.ن Eم4ن8 مفصال گز+s)+) ^2 شدs ک8 ساEما* جاسوسی جاناتا* پوال2( ت84mً عکس >اX ساتال4تی +E +>د+ê مو2(
نظر (2 +تحا( جما>4ر شوÄ+ @ X@2العاD جاسوسی (.گر 2+ ک8 بر+X +ستر+تژX تسل4حاD >ستX+ 8 +مر.کا مmم بو(ند:

بطو2 >م8 جانبX+ 8 (نبا0 می کر(s +ست.

• +سر+ئ4ل بعد +E +2سا0 ساتال4ت خو( ب8 فضا (ساHrJJ 0) (.گر بÄ+ 8العاD جاسوسی +مر.کا ن4اXE ند+2(.
• تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل ک8 بسوX خاî 2@س84 >دفگ4رX کر(s +ند: s+2 >رگون8 مذ+کرX+ s 2+ بر+X کنتر0 @ خلع

سال{ +تمی می بندند.

• تصاحب .کجانب8ً تسل4حاD >ستE+ X+ 8 سوX +سر+ئ4ل ب8 بی ثباتی منطق8 می +فز+.د @ Eم4ن8 2+ بر+X جنگ +تمی (2
.)E4ا می ساmا* مmمنطق8 @ حتی (2 سر+سر ج

• ماî2 گافنی می گو.د:
• «+گر جلوÄ Xر{ معر@ê ب8 «تکم4ل تسل4حاD کشتا2 جمعی +سر+ئ4ل با کمک >م8 جانب8ً +مر.کا» >رچE 8@( تر
گرفت8 نشو(: تشد.د +ختالفاD موجو( (2 خا@2 م4ان8 (ب8 >ر (ل4ل @ بmانX+ 8 >م ک8 باشد): می تو+ند (ن4ا 2+ بC 8تش کشد.»

• بس4اE+ X2 مباE2+* جنبش صلح (2 مو+ج8m با مساًل8ً خا@2م4انE+ 8 بحث (2 باs2ً تسل4حاD >ستX+ 8 +سر+ئ4ل (2 منطق8
@ حمل8ً بی پر@+ ب8 س4است +تمی C* >ر+í (+2ند.

• +.ن +مر نت4ج8ً پخش بی @قفÄ+ ً8العاD @ تجز.8 @ تحل4ل >اX س4اسی ن4م بند (2 سر+سر جmا* +ست.
• بد@* Äر{ صا(قان8 @ بی چو* @چر+X مساًل8ً تسل4حاD کشتا2 جمعی +سر+ئ4ل: >رگون8 +م4دX بC 8.ندs صلح Cم4ز خلق

>اX منطق8 نقش بر dC خو+>د شد.

• فقط بد.ن Äر.ق می تو+* ب8 +>د+E ê.ر (ست .افت:

H
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• عامل +صلی تشنج @ تشد.د مسابق8ً تسل4حاتی م4ا* (@لت >اX منطق8 بر+X (ست4ابی ب8 تسل4حاD کشتا2 جمعی 2+ +فشا
کر( @ پر(E+ s ما>4ت تجا@Eگر+ن8ً +سر+ئ4ل بر(+شت.

i

• س4است 2.اکا2+ن8ً +.االD متحدsً +مر.کا @ +2@پا 2+ (2 محکوS کر(* عر+p: +.ر+* @ سو8.2 ب8 جرS تال^ ب8 (ست4ابی ب8
تسل4حاD کشتا2 جمعی +E سو.ی @ حما.ت بی بر@ برگر( +E مقصر +صلی .عنی +سر+ئ4ل 2+ برمال ساخت.

I

• توج8 +فکا2 عمومی جmا* 2+ ب8 تسل4حاD کشتا2جمعی +سر+ئ4ل جلب کر( @ E +2 *C.ر فشا2 قر+s)+) 2 @ ب8 صرفنظر
+E تسل4حاD کشتا2 جمعی @ تن (2 (+(* ب8 صلحی عا(الن8 بر +ساí +عتما( متقابل مجبو2 ساخت.

۴

• @ باالخرs با خلع سال{ +تمی +سر+ئ4ل می تو+* منطقX+ 8 فاقد تسل4حاD کشتا2جمعی بوجو( E @ )2@Cندگی صلح Cم4ز
خلق >اX منطق8 2+ تضم4ن کر(.

تا Eمانی ک8 جو+مع بشرX +سر+ئ4ل 2+ ب8 جرS توسع8ً مخف4ان8ً برنام8ً تسل4حاD >ستX+ 8 ب8 باEخو+ست نکشند: >رگون8
+م4دX ب8 حل +ختالê +عر+d @ +سر+ئ4ل @+>ی @ توخالی خو+>د بو(.

 

پا.ا*
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0ر. بز+* (ت'ک لوکا!

(5: ن'کوال ترتول'ا1

برگر>(1 : ; . ک'و(1  – سا9ت نگر6

(Etihque) !ندگی بس=ا( ,($@ ? بس=ا( پر با( ,( عرص2 فکر67 $ند4ش2 نوشتن ,( با() علم $خال@ Cلوکا! حتا تا پا4ا
($ ,( سر می پر?($ن=د. $4ن TدS بس=ا( مJم ک2 می با4ست ب2 فعال=ت فلسفی $M منتJی شو,6 ب2 فرجاH نرس=د. $ت=ک
چوناC $ثر ترک=بی ? فرجام=ن $ثر7 ک2 $کنوC @4با4ی شناسی ? Tستی شناسی ?جو, $جتماعی ($ ,( بر گ=ر,6 ?جو,

ند$(,.

با $4ن Tم62 $4ن نت=ج2 گ=ر7 شتا[ @,) $ست ک2 ف=لسوS کا( ($ ب2 ?ضع=ت ]رZ سا,) $7 ?$گذ$شت ک2 تا $4ن $ند$@) ب2
`C عالق2 ,$شت. $گر چ2 $? ,( بنا کر,C مجموع2 توف=ق ن=افت6 ?لی ب2 کا( خو, ,( گر,`?(7 مو$, `C بی ?قف2 $,$م2 ,$,.
,d مشغولی Tا7 $ت=ک ک2 ,( $ثرTا7 $? فر$?$C ,4د) می شو,6 $مکاC می ,Tند ک2 خطJا7 مJم $4ن بنا7 ناموجو, ترس=م
شو,. «خالص2 $7 $@ $خال!» $@ گئو+* لوکا! ?جو, ,$(, ک2 می تو$C متن Tا7 @4ا,C` @$ $) 7 نت=ج2 گرفت ک2

ف=لسوS ]رحی ($ مجسم می سا@, ک2 ب2 تمامی ب2 فرجاH نرس=د.

توج2 لوکا! ب2 مسئلT 2ا7 $خال! خ=لی @?, نما4اC گر,4د. ,( fgff $? گفت ? شنو,7 (Dialoge) @4ر عنو$C «فقر
ij 2بعد ,( نام dقر$( ,$(,. چند سا M$ 7اT 7@)? 2بت ن=کوکا(7»,( مرکز $ند4شTمو» C` ), 2نوشت ک «Z?)
ما(fgf۵ n ب2 ,?ست $M پل (+نست $@ قصد بلند پر?$@$ن2 $7 خبر ,$, ک2 $? ($ ب2 نوشتن کتابی ,( با() >(ستا9وسکی
بر می $نگ=ز,. بنابر ]رZ `غا@4ن6 $ثر مکلف بو, ب2 ?سعت $@ تحل=ل $ثر Tا7 نو4سند) بز(n?) o فر$تر (?,. لوکا!
$) «M$ چ2 ک2 مو(, توج2 ما $ست6 «$ت=ک متا ف=ز4ک C` 6u)4ن صو$ ), ? M$ تا(4خ wفلسف2 خا C` ), ,صد, بو ),
ب=اC کند . فقط6 ,4باچ2 $4ن کتا[ ناگز4ر @4ر عنو$C «تئو+E +ما1»$نتشا( 4افت. بق=2 ,ست نوشت2 ک2 لوکا! تصو( می
C$4ر عنو@ fgj۵ ), yا7 لوکاT ا9دلبر* پ=د$ شد ? توسط `(ش=وH بعد ,( بانک d۵ ساz اJکر, $@ ,ست (فت62 تن

4ا,,$شت Tا ?]رT Zا ,( با() >(ستا9وسکی منتشر گر,4د.

,( 6fg۶z پس $@ نقط2 پا4اC نJا,C ب2 نخست=ن بخش @4با4ی شناسی $M (ک2 ,? جلد `fg۶| ), C $نتشا( 4افت) لوکا!
ناگJاC تصم=م گرفت کا(M ($ ,( @4با4ی شناسی متوقف کند ? ,?با() ب2 ]رZ قد4می $M ,( با() علم $خال! بپر,$@, –
fj ), ?$ 2و( ک[ CماT .,بو (ر4ف تر شدÅ سر$سر عمر Cا7 فکر7 $? بنابر `@موT)$ک2 $4ن با( $بز u?با $4ن تفا
ما(C` fg۶z n ($ (مز `م=ز با (+نست ف'شر ,( م=اC نJا,? تصم=م $? بر پا24 $4ن $حساn ? ن=ز ,ل=ل Tا7 شخصی با
,(نگ (?7 $4ن نکت2 گرفت2 شد ک2: «$ت=ک نقط2 بس=ا( ضع=ف تئو(7 ما $ست» ($? ,( `C جا ب2 غ=بت ما(کس=سم ,(
تد$(Ü تئو(7 @ندگی $ت=ک $شا() می کند). ,( Ö۵ سالگی $? ک2 خو, ($ $@ ح=ث فرصت ,( مض=ق2 می ,4د6 کوش=د Tم2
C$عنو CماT ا7 بشر7» ب2 کا( گ=ر,6 – $4نT فعال=ت Hت=ک ,( نظا$ (جا4گا» C,مشخص کر ), $) M$ 7اT تو$نا4ی
کتابی $ست ک2 ,( نام2 ب2 $(نست ف=شر $عالH کر,) بو,. با نت=ج2 کا( `شنا4=م: کا(Tا7 مقدماتی $ت=ک ب2 @?,7 ب2 4ک
,ست نوشت2 پر حجم : Tستی شناسی ?جو, $جتماعی6 ک2 ب2 عنو$C ,4باچ2 ضر?( بر$7 $ثر $صلی تلقی شد) بو,6 تبد4ل
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@$ Kستی شناسی6 لوکا! ,( نام2 $7 ب2 (+نست بلوT 7$ا برT )6 پس $@ نگاشتن پ=ش گفتاfgÖz dسا Cگر,4د. ,( پا4ا
]رZ نوشتن $ت=ک ک2 $4ن با( @4ر عنو$C ( تحوd ?4ژ) نوâ بشر) نشاC ,$,) شد6 سخن می گو4د. $کنوC @ماC خ=لی ,4ر
بو,. ,( å?ئن 6fgÖf لوکا! ک2 تا@) بj۶ 2 سالگی (س=د) بو,6 ,(گذشت. «4ا,,$شت ,( با() $ت=ک» ک2 توسط پژ?Tشگر
o)بر$7 $ثر بز Sکا( مقدماتی ف=لسو nا7 ملموT 2گر,`?(7 شد) بو,6 4گان2 نشان Eا7 لوکا! – گئو+گی متساT ش=و)`

$?ست .

$مر?@ با با@ خو$نی گفت ? شنو,,( با()«فقر (?T ?«Zم چن=ن «4ا,,$شت Tا ,( با() >(ستا9وسکی»6 $نساC $@ پ=وستگی
م=اC برخی $ند4شT 2ا7 گسترM 4افت2 ,( متن Tا7 ,?() جو$نی ? $ند4ش2 ?(@7 ?$پس=ن ,?() کماd لوکا! ,( شگفتی می

ماند.

Cر4ن ($ (?شن می گر,$ند. ب2 گماTندگی عا,7 ?@ندگی گو@ Cم=ا C$مند لوکا! جو M@)$ 7گفت ? شنو, مر@بند
نو4سند) کسی ک2 ب2 عق=د) ?$قع=ت (?$C (seele)  خو می گ=ر,C` 6 ($ جا4ی فر$سو7 ,ن=اT 7نجا( Tا ? قر$(,$, Tا7
$جتماعی6 حتا فر$سو7 ,ستو( Tا7 $ت=ک قر$( می ,Tد. ,( لحظT 2ا7 جذب62(?$T Cا4ی کT 2و$7 ,ق=ق $4ن سپJر $4د) `لی
($ تنفس می کنند6 ب2 شناخت کامل نسبت ب2 4کد4گر ($) می 4ابند. ستا4شگر $4ن گفت ? شنو,T 6نگامی ک2 ,(4افت6 ,?ست
لوکا!6 (9رما سا9دلر تا@) خو,کشی کر,) – بر(سی خو,`گا) نو4سند) ($ ب2 حسا[ خو, $@ سر گرفت. $? خو, ($ $@ نبو,
«ن=کو کا(7»6 ناتو$نی $M ,( (س=دC ب2 حالت جذب2 سر@نش می کند. شفاف=تی ک2 ب2 $? $مکاC ,$, ,(, ? (نج Tا7
,?ست $Ü), $) M کند ? $@ فرجاH فاجع2 با( بپرT=ز,6 با تک=2 بر خصلت فر$(?$C شناسی ? فر$ $جتماعی ن=کوکا(7
حق=قی6 لوکا! بنابر تعر4ف6 ب2 ]و( قا]ع ,ن=ا7 عل=ت `@مونی ($ $@ ,ن=ا7 فرجاH با?(7 $خالقی جد$ می کند. $? حتا بی
ق=د7 فرمانر?$ بر @ندگی $ت=ک گوTر4ن ($ ,( $ثرTا ? نت=جT 2ا (موضعی ک2 ,4رتر `C ($ ترÜ کر,) $عالH ,$شت6ک2
7,å$4ا تر Cا4ی ($ ,( ,ن=ا7 `@موT 7,å$ز$,) م=شک=ن ($ می ستو, ک2 ?$ال4ی $خالقی $? ترTر) شاJچ Cا4ی چوT (رJچ
Qبر(HاP ک'رکگا+O بر می $نگ=ز,ک2 فقط $@ نا عقالن=ت `?$7 4ز,$نی6 ($لJاH) فرماC می بر, ? سن فر(نسو( >(س'س
@$ Cنو4سندگا «Z?) ا7 $ساسی ,( نظر می گ=ر,. ب2 نظر می (سد ک2 تحل=ل «فقرT مرجع C$ب2 عنو $) O+اRمتر(ِک?

مالمت متر (ِکRا+O کT 2ماC عنو$C ($ ,$(,6 $لJاH گرفت2 $ست.

,(ست6 ,4رتر لوکا! جو$C نو4سند) @4با4ی شناسی ? Tستی شناسی6 (?ند `فر4نش Tنر7 ? (?ند (?شنگر7 $ت=ک ($
مو$@T 7م قر$( می ,Tد: «TماC ]و( ک2 ,( فلسفT 2نر6 تنJا ?جو, نبوê $مر7 بر حق $ستT 6ماC ]و( ,( @ندگی فقط
?جو, کسانی (?$ خو$Tد بو,ک2 مجJز ب2 ن=ت ن=کو کا(7 $ند» (f). ?با@ گفِت ,گر ,4سی Tا4ی ($ ک2 «مِن» `@مونی ب2
خا]ر ($) 4افتن ب2 گوTر4ت $ت=ک تحمل کر,)6 بر$7 (س=دC ب2 4ک Tمگونی (?6Z $کنوC با4د برخی تحل=ل Tا7 لوکا!
,?() ?$پس=ن ($ ب2 4ا, `?(,. فر$(فت $@ ?4ژگی ک2 ,( $ثر Tا7 بز(M$ o ب2 عنو$C شر] $ساسی $خالقی6 ? ن=ز ب2
C` ), 24ک ن=ا@ گفت ?شنو, ب2 نظر می (سد ک Cر4ت @4با4ی شناسی نمو,$( می شو,6 $کنوTپا24 ناگز4ر گو C$عنو
نو4سند) جو$C 4ک جد$4ی بس=ا( (?شن ب=ن $نساC ? $ثر برقر$( می کند: Tنرمند ?$قعی6 ,(ست مانند $نساC $خالقی6 با4د
$@ Tر `C چ2 ک2 پ=ش `4ند7 ? فقط `@مونی $ست6 ,ست بر,$(, («ستا4شگر فر4ا, بر می `?(,6 ما با4د $@ پ=ش `@مونی
«nن ? ع=ن6 ب=ن «$حساTí مانستی کامل ب=نT با S,$6 متر«Z?) ست بشو4=م! ») تا $4ن ک2 ?ضع=ت برتر $@ «فقر,

(Das gemüt) ? «سرنوشت» ($ ب2 ,ست `?(,.

نخست=ن جنگ جJانی با Tر `C چ2 ک2 $@ تر$4åک بر$7 `@موC بشر4ت ,$(,6 بر$7 لوکا! 4ک @خم خو(,گی $ست ک2
? fgf۴ ا9دلبر* ب=نH ), 2با() >(ستا9وسکی ک ), M$ 7اT بر می $نگ=ز,. 4ا,,$شت $) M$ تشد4د $ند4ش2 ?(@7 $خالقی
fgf۵ نگاشت2 شد6 تضا, $خالقی $7 ($ با@ تا[ می ,Tد کT 2مر$) با نبر, مسلحان62 مانند ال9ت موت'و تما4ز ب=ن ,? $خال!
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($ ,$(ند: نخست=ن `C ($4ج ? `@مونی6 ,?م=ن `C برتر ? ?$قعی. $(تبا]ی کC` ), ?$ 2 ,?() با پل (+نست حفظ می کند.
,(?C شو(M عل=2 $جبا( Tا ? فرماT Cا7 نJا,7 (ک2 خدماu نظامی $جبا(7 ب=اC نما4اC تر `C $ست) ($ (?شن می
سا@,6 شو(شی ک2 $ند4شمند جو$C ($ ب2 ($,4کال=ز) کر,C تما4زM م=اT Cنجا( Tا7 «(?Z ع=نی» (,?لت ?غ=ر))? ن=ا@
Tا7 «(?$C» ک2 با مفJوH «$ت=ک ,?H» ترک=ب شد) 6 سو! می ,Tد. $4ن تما4ز ,( مق=اسی ک2 ب2 نظر می (سد ,ست
â4ژگی نو?» ?  (Gattungsmässigkeit on sich) «,بشر ,( نفس خو â4ژگی نو?» Cب2 تما4ز م=ا C4ا@4د
بشربر$7 خو4ش» (Gattungsmässigkeit für sich)  $ستT$ 6م=ت ,$(,6 4کی $@ محو(Tا7 مJم Tستی شناسی

?جو, $جتماعی خو$Tد بو,.

$4ن 4ا,,$شت Tا ,( با() >(ستا9وسکی نشاC می ,Tد ک2 لوکا! @4ر فشا( ?$قع=ت مص=بت با( جنگ با T=جاC @,گی نمون2
Tا4ی ($ $@ تا(4خ مذTب Tا6 $,ب=ا6u تئو(T 7ا7 س=اسی بر$7 تصو4ر کر,C فاصل2 کاTش ناپذ4ر7 ک2 ,? $ت=ک ($ $@ Tم
جد$ می کند6جستجو کند. منطق نJا, Tا ک2 ناگز4ر تناسب ن=ر? ?تعا,d ناپا4د$( م=اC منافع گوناگوC ($ ب=اC م=کند6 بر7$
dفر$, ,( کما$ Sمبو, شفاT 2بس=ا( ناکافی ب2 نظر می (سد ک2 ب «C$?)» ا7 با@ خو$ست ناپذ4رT @تبا] بان=ا)$ ), ?$
بخشی ? ,( `م=ختن $لJاH می بخشد. حتا شکاS ب=ن ,? سطح $ت=ک ,( ,4دگاC $? ?$ضح بو,. ۴ مfgf۵ 2 ب2 پل (+نست
نوشت: «من ب2 کلی نفی نمی کنم» ک2 «$نساT Cا4ی ?جو, ,$(ند ک2 (?$C شناساC – ,ست کم تا $ند$@) $7 – ب2 $(تبا] با
(?Z ع=نی ? `فر4نش TاM$ 7 تک=2 می کنند. من فقط ب2 $4ن ?$قع=ت $عتر$H)$, ó ک2 $4ن $(تبا] Tا چوناC چ=ز Tنجا(7
نگر4ست2 شوند6 عل=2 $4ن ?$قع=ت ک2 $,عا ,$شت2 باشدکT 2ر کس سرنوشت $M ($ ,( $ساn بT C` 2ا مربو] می سا@,.
(بنابر$4ن6 من شکل مد(C سر?4س نظامی $لز$می ($ چناC کT 2ست بر,گی حق=رتر7 می نگرH کT 2رگز ?جو, ند$شت2
$ست) ». (i) ب2 عق=د) $?6 تنJا سنج2 بر$7 سنج=دM@)$ C نJا, Tا با4د $@ ن=ا@ TاC$?) 7 (seele) ناشی شو,. بنابر $4ن6
$@ Tم2 ?س=لT 2ا بر$7 تقدn @,$4ی ,?لت ? قد(6u $@ جمل2«متا ف=ز4ک J4و)» کC$ @$ 2 حما4ت می کند6 $ستفا,) می کند:
C` @$ ک2 بی ?قف2 $4ن ?$قع=ت ($ ک2 نکت2 $ساسی ب2 حسا[ می `4د6 تصر4ح کن=م6 ب2 ]و( قطع ,)$, u)?بر$7 ما ضر»
خو, ما $ست. (?$C ما ?حتا ع=نی شدT Cا4ی $بد7 پ=ش `@مونی (بنابر $ستعا() @4با7 (+نست بلوK) تنJا $سکناn $ست ک2

$(@C` M ب2 تبد4ل پذ4رC` 7 ب2 ]ال ?$بست2 $ست. (|)

حتا فلسف2 کالس=ک `لماC (ب2 ?4ژ) فلسف2 ف=ختT ? 2گل) ب2 برخی بدگمانی `C ,?() ب2 لوکا! جو$C ,( مق=اسی ک2 ب2
ستا4ش $@ ,?لت می $نجامد6 $لJاH بخش=د. (۴) $? خو, ($ ب2 $ند4ش2 >(ستا9وسکی «Tمبو,» (Die Gemeinde) ب=ش $@
Cنشا nکل=سا7 پ=ر?@ ? کل=سا7 نظامی حسا Cم=ا E<+ک'ر کگا ó)می کر, ? ,( تعا nبر$,(7 غربی نز,4ک $حسا
CماT ), .,ناسا@گا(7 ب=ن مس=ح گر$4ی ?$قعی ? مس=ح گر$4ی نظم مستقر ($ تصر4ح می کر HوJمی ,$,. $? ,( $4ن مف
نظم $ند4شT 2ا6 ب2 ,کتر4ن فرقT 2ا ? $ند4شT 2ا7 $(تد$,T .U) 7(9گل 6 سباست'ا1 فر(نک6 تولر 6 ? متر (کRا+O) ضمن
4ا,`?(C` 7 چ2 کT C` 2ا ($ $@ مذTب نJا,7 شد) ? مس=ح گر$4ی (سمی جد$ می کند6 عالقمند بو,. Tماd, C مشغولی Tا6

6Mutatis Mutandis ,( صفحT 2ا7 مختص مذTب ,( فصل نJا4ی Tستی شناسی ?جو, ,$(,.

با4د مشخص کر, ک2 صرفنظر $@ $ند4شT 2گلی ,?لت6 لوکا! ستا4شگر ف=لسوS بز(o بو, ? تما4ز ب=ن (?Z ع=نی ?
wا7 خاT تز @$ C,ست ? بر$7 پشت=بانی کر$ (,$, Cعم=ق $@ `غا@ نشا )ب2 ]و $) M$ wن مطلق6 $ند4ش2 ?(@7 خاTí
$6M گا) ,( 4ا,,$شت TاM$ 7 ,( با() ,$ستا4وسکی ب2 مفJوT Hا7 کانتی (? می `?(, ? بد4ن ترت=بT 6C$?) 6ست2 ($ ک2
$ت=ک ,?6H خر, پر$ت=ک ? مقولT 2ا7 $ت=ک نخست (T Gebildeا6 نJا, Tا) ($ می پر$کند6 ب=شتر ب2 خر, نا[ نز,4ک
می کند. ,ن=اC$?) u$í 7 (Mundus noumenon de la seele) (مِن فJم پذ4ر) ,( ,4دگاM$ C $ستقالd فناناپذ4ر

,$شت ک2 خو,($ ب2 `لو,C توسط منطق `@مونی ?$نمی گذ$(,.
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«nنقط2 [متا ف=ز4ک]$(شم=د» $) C` نر7 (ک2 ?قتیT بخش $ثر HاJست ک2 $صل $ل$ (,م بو=Jعتقا,7 س$ ), ()$موT !لوکا
می نام=د) با `گاTی $خالقی Tنرمند ,( $(تبا] $ست؛ ,( تئو+E +ما1 6 $? ضمن بر(سی عصر7 ک2 ,( (ماC مناسب
تر4ن ب=اC $,بی $M ($ ب2 عنو$C عصر «مجرم=ت کامل» [ف=خت2] می 4ابد6 `گاTان2 مفJوH معناTا7 ضمنی $ت=ک ($ بر7$
نشاC$, C ,ن=ا7 ($بطT 2ا7 $@ خو, ب=گانگی6 ,ن=ا7 نا Tمگونی م=اT C$?) Cا ? ع=ن=ت بخش=دT Cا7 $جتماعی ب2 کا( می

بر,.

قJرماC (ماC ]ب=عت ب2 کلی «$Tر4منی» ,( جستجو7 تعا,d $@ ,ست (فت2 $ست. توج2 لوکا! ناگز4ر ,( سو7 لحظ2
Tا4ی $ست ک2 $4ن بحر$C گوTر بشر7 ک2 ,( ,(?نبو,7 @4با4ی شناسی (ماT Cا ترس=م شد)6 ,( لحظT 2اT 7ش=ا(7 ?علو
$خالقی ,گرگوC می شو, ?بد4ن ترت=ب `?$7 «$ت=ک ,?H» ]ن=ن $ند$@ می گر,,: ,ن=ا7 «قر$(,$,Tا»?نظم برقر$( شد) ,(
()$,$ C$?) 7اT)ا7 ,ن=ا7 نو نمو,$( می گر,,6 ,ن=ا4ی ک2 بنابر ,ستوT 2=بربا, می (?, ?حاش M$ نگام2 فرمانر?$4یT
E+ستا9وسکی ? ,( تئو)< V+ا >+ باH نز, >(ستا9وسکی). >+ 9ا>>(شت ), (ب2 ?4ژ ? Eنز, تولستو),  می شو, (,( مثل
+ما1 $? (?7 معنی پاال4ند) صحنT 2ا6 مانند نو ک=شی شاTز$,) بالکونسکی ,( م=د$C نبر, (Tستر ل'تز 4ا $ستعا() کا+ن'ن
T+Tِنسکی خم=د) (?7 تختخو$[ QناE ب=ما( پافشا(7 می کند. ,ن=ا7 «$ت=ک ,?H» ,ن=ا7 شفاT C$?) Sا ?(Tا4ی حتا ب2
عنو$C $صل $لJاH بخش `فر4نش ,$نت2 ? >(ستا9وسکی (ک2 گا) ناH سرT(نتس ($ بT C` 2ا می $فز$4د: «>(ستا9وسکی ?
>(نتZ: $ت=ک ,?H ب2 عنو$C پ=ش `@مونی شکل ÅاTر7 حماسی» ö) (۵) می نما4د. لوکا! ضمن بر(سی $ثر کا+Tُ Yسلر
,( با() کمد7 $لJی6 ب2 ?4ژ) ب2 صفحT 2ا4ی عالقمند شد ک2 ($بطT 2ا7 >(نتZ ($ با $ند4شT 2ا7 $ت=ک سن توما] ?
(گوست'ن ? «(?$C شناسی عج=ب فر$سو7» (Merkwurdige jenseits psychologie)  >(نتZ ($ مطرZ می
کنند. $@ $4ن (?6 $,ب=اT ? uنر بی ?قف2 چوناC `4نT 2ا7 برتر @ندگی $ت=ک بر(سی شد) $ند. سرنوشت شخص=ت Tا ن=ز
,( پرتو مقولT 2ا7 $ت=ک ,$?(7 شد) $ست. 4ک مقا4س2 م=اQ CبلوموH ? Uجالما+ (کد(Y $? ($ ب2 $ند4شT) 7$ 2نموC شد
d$?@ 2ب H9بسن محکو) CرماJر تسلط ,$(,» ,( صو(تی ک2 قTمی کند «@4ر$ ? فقط بر گو ,) $) UT+ک2 شخص=ت گنجا
), Cا ,( ($بط2 با تو$نا4ی نو4سندگاT م=ت @4با4ی شناسی $ثرT$ ر ند$(, … (۶) بنابر $4نTست6 @4ر$ چ=ز7 $@ گو$
(س=دC ب2 بلند$7 ?$قعی $خالقی قر$( ,$(,. ,4رتر6 ,( لوکا! 6 ,( 95با9ی شناسی شکوHمند ,( با() توما] >T کو9'ن
T+ Vحق @4با سا@7 @ندگی ($@ جمل2 منظر) حر4ق مرگبا() ب2 تند7 ,$?(7 می کند ? $@ >9د C,سی ب2 خا]ر مدعی بو
ب2 خا]رمحکوH کر,C شخص=ت Tا4ی کNeveu de Rameau“ ), 2” بنابر Tنجا( Tا7 @4باپرستی $فر$]ی6

متر$,S با کژ(?7 $خالقی (فتا( می کنند6ستا4ش می کند.

$ند4ش2 ?(@7 $ت=ک لوکا! ,( ,?() کما6M$ d پس $@ پ=وستن ب2 ما(کس=سم ? کمون=سم6 ضمن حفظ نکت2 $ساسی $ند4ش2
? Mundus noumenon C$?) u$í 7ن=ا, Cا م=اT م=انجی Cب2 پر?بلمات=ک جد4د (? `?(,. $کنو M$ جو$نی ()?,
,ن=ا7 پد4د$( Mundus phoenomenon م=اC ,ن=اT 7دT Sا7 نJا4ی $خال! ? منطق $لز$H `?( (?ند $جتماعی –
C` ک2 تع==ن تا(4خ Sمسئول=ت $جتماعی ف=لسو C$حفظ می کند. 4ک کنفر$نس @4ر عنو $) M$ 2تا(4خی $ست ک2 توج
,شو$( $ست ? مدu ,($@7 $نتشا( ن=افت (Ö) ترک=بی $@ $ند4ش2 ?(@7 جد4د لوکا! ,( با() مسئلT 2ا7 $ت=ک $($ئ2 می
,Tد. ف=لسوC` ), S جا کوش=د گر4ز گاTی ,( کشمکش م=اC ,? $صطالZ 4ک تناقض مشJو( پ=د$ کند: (خالa قصد ک2
n@)$ 2ا کT 2ر نت=ج2 ممکن می نگر,. ? $خال! نت=جT @$ چ=ز مطلق6 مستقل Cنی چوناTí dجنب2 $عتقا, ($ ,( حد کما
4ک کنش ($ بنا بر تأث=ر TاM$ 7 فقط ,( پر$ت=ک $جتماعی ,$?(7 می کند. کانت ? $گز4ستانس=ال=ست Tا ,( $4ن چشم
$ند$@ ,( شما( نما4ندگاC نخست=ن گر$4ش قر$( ,$(ند؛ ? ماک'اYT بنابر برخی جنبT 2ا7 $ند4شM$ 2 ,?م=ن گر$4ش ب2
حسا[ می `4د. TدS نپذ4رفتن ک2 با «$خال! [نا[] نت=جT 2ا» 7 (folgeethik) ب2 $فر$] کش=د) شد) مخالف $ست6 خو,
گوTر عمل $خالقی- `گاTی Tíنی (Das Gewissen) قصد ? مسئول=ت ($ ک2 پ=شاپ=ش نما4شگر 4کی $@ نقد Tا7 بس=ا(
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(?شن ب=نان2 $ستال=ن=سم $ست6 نابو, می کند. $4ن نقد Tا7 مکر( ? شرZ ,$,) شد) ,( 4ا,,$شت Tا ک2 $? بر$7 نگا(M $ت=ک
خو, تد$(Ü ,4د)6 پر$ت=ک Tا7 $ستال=نی ($ چوناC کوششی بر$7 $@ ب=ن بر,C @?( مند$ن2 سنجT 2ا7 $خالق=ت ? @ندگی
$ت=ک ? عمل Tا7 $فر$, تابع تد?4ن ,ق=ق حقوقی تحم=لی $@ باال ? بُعد ,(?نبو,ب2 سا,گی حذS شد) ($ $فشا می کند. ,? تا
$@ $صطالT Zا7 س2 جمل2 $7 حقو! – $خالق=ت- @ندگی $ت=ک ,( $4ن جامعT 2ا7 سرکوبگر ک2 بنا بر Tژمونی
«حقو!»@ندگی $جتماعی ($ ب2 ?ضع=ت نا[ تنظ=م پس می ($ند6 ?,( ضمن غا4تمندC` 7 ک2 برقر$(7 @ندگی $ت=ک

Sittlichkeit $ست6 محو می شوند.

لوکا! ,( کنفر$نس خو, $کنوC 4ا,`?( می شو, ک2 حتا $@ ,4دگا) ب2 ,قت حقوقی T=چ کس نمی تو$ند ب2 خو, $جا@) ,Tد
ضمن نا,4د) گرفتن «قصد Tا» ,( با() عمل Tا7 $فر$, تنJا $@ ,4دگا) نت=جT 2ا ک2 تو$نست2 $ند ,$شت2 باشند6 ,$?(7 کند.
بر$7 تعر4ف کر,C ?4ژگی عمل $4نک ضمن کوشش ,( محد?, کر,C نقط2 تعا,d شاC با4د Tر,? بُعد قصد ? نت=جT 2ا ($
,( نظر گرفت. پ=وستن ب2 ما(کس=سم Tرگز بر$7 لوکا! گو$) بی $Tم=تی بر$7 ع=ن=ت بخش=د6C ک2 بعد $خالقی عمل Tا7
$نساC ($ پنJاC کند6 ب2 نظر ن=ا مد. ?$نگJی بنابر ?سوسT 2ا7 نظم $ت=ک $? ,( `غا@ ,( پذ4رفتن $مر بلشو4ک Tا تر,4د
,$شت. (j) تنگناTا7 $خالقی مطرZ شد) بنا برکنش $خالقیC`6 گون2 ک2 توسط نو4سند) (?n سا9Tنکو +Tپس'ن (`فر4نند)
سو قصد $(تکابی fgz۴ عل=2 ?@4ر کشو( تز$() فرموd بند7 شد) بو,6,( ,($@$7 ساT dا7 جنگ جJانی ? $نقال[
(?س=2 قطع نگر,4د. ب2 نظر می (سد تنJا ,( fgfg$? ب2 ]و( مبJم ($) حلی ($ پ=ش ب=نی کر,) بو,. با $4ن ک2 ,(
4ا,,$شت TاM$ 7 ,( با() >(ستا9وسکی ب2 نظر می `4دما+کس ($ ب2 خا]ر «,$نشمند»بو,C – ن2 پ=امبر بو,C – ک2 خطر
@4ا, قربانی کر,C بر$7 $ت=ک نJا, Tا ($ ,نباd می کر,6 (g) نکوTش می نمو,6 ,( بر(سی مختصر 6fgfg «تاکت=ک ?
$ت=ک» صد$7 ناقوn ,4گر7 ($ ب2 گوM (ساند. فلسف2 تا(4خ ما+کس $کنوC چوناC پا24 فرمانر?$4ی $ت=ک بر$7 $? جلو)

می کر,.

,( 4ک بر(سی ,( با() ماکس Tبر ? لوکا!6 (fz) >(ن'ل بل $@ $4ن $ند4ش2 حما4ت می کند ک2 ماکس Tبر ضمن ص=قل
,$,C تصو4ر نقد7 نما4ند) «$ت=ک $عتقا,» نا[ (Gesinnungsethiker) ,( کنفر$نس fgfg مشJو(6M «$ستعد$,
(جل س=اسی» ب2 لوکا! $ند4ش=د) بو,. ب2 عق=د) بل6 لوکا! نوپا7 $نقالبی پ=ش نمون2 «عقل با?(» ک=JاC – $ت=ک بو, ک2
نمی تو$ند نا عقالن=ت جJاC ($ تحمل کند (Tبر). جامع2 شناn بز(6o ب2 ($ستی Tو$,$( $ت=ک $عتقا, ($ ک2 «ناگJاC ب2
خا]ر پ=امبر Tز$() $7 شدC» تغ==ر عق=د) می ,Tد ? `ما,) بر$7 پذ4رفتن کا(بر, @?( (بنابر $4ن $نقال[) $ست6 سر@نش
C,خشونت توص=ف می شو, ? ب2 تقب=ح کر âر نوT ا4یJمی کند تا ب2 4ک نظم $جتماعی ب=انجامد ک2 بنابر « نابو,7 ن
(ff) .«,@$,ت=ک مسئول=ت » می پر$» @$ C,ی کرTا7 «(مانت=ک» ,لو$پس کوتاT بر$نگ=ختن بی فا4د)» چن=ن شخص=ت»
ممکن $ست ک2 ماکس Tبر ,( جر4اC ترس=م کر,C $4ن تصو4ر نقد67 ب2 لوکا! $ند4ش=د) باشد ک2 تعJد $نقالبی ($ نکوT=د)
بو,. $ما $4ن Tرگز برTاC `?(7 >(ن'ل بل ($ توج=2 نمی کند ک2 لوکا! ($ ب2 فر, ماTر $ت=ک6 `ما,) بر$7 حفاÅت ,( بر$بر
بد7 ? گنا) (4عنی خشونت $نقال[) تبد4ل می کند تا (Tا4ی ?(ستگا(7 بشر4ت تأم=ن گر,,. (fi) @4ر$6 $گر لوکا! ,(
,?() ما(کس=ستی $M ب2 $ت=ک TدT Sا7 مطلق ?فا,$( ماند)6 چناC ک2 ,4د) $4م6 ,( ,فاâ $@ سا@M ناپذ4ر7 جنب2 قصد ?
Cتو$نا4ی ع=ن=ت بخش=د @$ ü)چ قصد7 نمی تو$ند ,( خا=T 24ن نکت2 بو,) $ست ک$ C,$, Cعتقا,6 کوشش $ساسی $? نشا$
تا(4خی $M توج=2 شو,. ,( نظر گرفتن تع=ن Tا7 (?ند $جتماعی – تا(4خی6 ضر?(T uا7 با@ تول=د $جتماعی6,(
,4دگاC $? شر] ال@H بر$7 تد$(Ü ,4دC 4ک $ت=ک بو,. ب2 عنو$C برنام2 ,( 4ا,,$شت TاM$ 7 نوشت؛ « نبو, $ت=ک6 نبو,
Tستی شناسی» $ست C` . (keine Ethik ohne Ontologie) چ2 ماکس Tبر6 ب2 عنو$C« تغ==ر عق=د)» 4ا گمر$Tی6
,( قباdِ ,?ست $M 6 تر Ü ضر?(T uا7 $ساسی $ت=ک می ,$نست6 ,( ?$قع=ت ,( نز, لوکا! کوششی بو,ک2 نمی
تو$نست بر$7 4کی شدC مطلق ,( ?$قع=ت6 $ستو$( کر,C $خال! ,( تا(4خ بC` 2 کم بJا ,Tد6 ]رحی ک2 $? تالM کر, ,(
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]ی تماH @ندگی $C` M ($ ?$قع=ت بخشد.

لوکا! محد?, ماندC ,( تنگنا7 ?بر7: $ت=ک $عتقا, – $ت=ک مسئول=ت ($ (, کر,. بنابر مقولT 2ا4ی کH ), ?$ 2ستی
@$ $) ( Die Entäußerung 6 7,بو C?), ,بو,7 (نمو C?جو> (جتماعی ب2 کا( می بر,6 نمی تو$ندجنب2 برT شناسی
جنب2 ع=ن=ت بخش=دVergegenständlichung) C 6 ما,7 شدC ,( بافت $جتماعی) عمل $نساC جد$ کند. $ت=ک $عتقا,
نمی تو$ند $@ ضر?(T uا7 مسئول=ت (? بر تابد. (|f) لوکا! ب2 ?4ژ) تز Tبر ,( با() ناسا@گا(7 ب=ن $خال! نا[

$عتقا,6مثل $ت=ک عشق ? ق=د Tا7 مبا(@) س=اسی ($ ک2 ناگز4ر ب2 $جبا( ? خشونت فر$ می خو$ند6 (, می کند.

,( ?$قع6 ماکس Tبر با شدu $صطالT Zا7 ,? سو24 ($ فرموd بند7 کر,) $ست: «…$گر $ت=ک ناک=Jانی عشق ب2 ما می
C` 7@?پ=ر dد گفت تو با4د با بد7 قد(تمند,( $فتی6 ?گرن2 مسئوT$گو4د: بد7 قد(تمند نمی پا4د6 برعکس6 مر, س=اسی خو
Tستی». (f۴) ب2 نظر می (سد ک2 $? ضمن ($,4کال=ز) کر,C $صطالT Zا7 تناقض6 م=انجی م=اC ضر?(T uا7 ب=ش=ن2
Cچ2 ک2 ب2 $? $مکا C` -ا7 عملی مبا(@) س=اسی ($ (, می کندT u)?ت=ک عشق ($ت=ک سرمو1 ,( با() مونتانی) ?ضر$
,$, ب2 ]عن2 ب=فز$4د: « کسی ک2 می خو$Tدبنابر $ت=ک $نج=ل عمل کند6 با4د $@ $عتصا[ کر,C چشم پوشی کند- @4ر$
CاT4ن بر$ SدT (f۵) .«عتصا[ 4ک $جبا( $ست – ? ($) حل ,4گر7 جز عضو4ت ,( سند4کا7 @(, باقی نمی ماند$
`?(T 7ا عبا(u $@ نشاC,$, C $4ن نکت2 $ست ک2 $نقالبی Tا7 ,?()6 @ند$ن=اC تضا, Tا7 حل نشدنی 6 ب=ش=ن2 خو$Tی $ت=ک
? س=اسی شاC بو,ند ک2 ,( پر$ت=ک با ?س=لT 2ا7 سر@نش پذ4ر Tمر$) بو,: «چوC $ئدئولوT oا7 بلشو4سم ? $سپا(تاک=سم
ب2 ]و( مشخص ب2 خشونت متوسل شد) $ند؛ `4ا تأ4=د نمی کن=م کT C` 2ا ب2 ,قت بT 2ماC نت=جT 2ا می (سندکT$ 2م=ت
ند$(, ک2 کد$H ,4کتاتو( ,4گر نظامی (س=د) $ست؟ (f۶) نت=ج2 گ=ر7 $? قا]ع بو,: «ب2 ب=اC ,(ست6 $گر مسئل2 $7 ?جو,

(fÖ) .« !ا $ستT 2نمی پر,$@,6 ب2 ,(ستی مسئل2 $7 $ست ک2 مربو] ب2 نت=ج C` 2ک2 $ت=ک مطلق ب ,)$,

لوکا! ,( صفحH @$ 7$ 2ستی شناسی Tجو> (جتماعی بT 2بر پاسخ ,$,. $? نز, جامع2 شناT nمانستی نا منطقی س=است
ب2 ]و( کلی ($ با (ئاd پل=ت=ک `شکا( می کند. $4ن ب2 $? $مکاC ,$, با (ئاd پل=ت=ک $ت=ک مطلق ِسرمو1 ,( با() مونتانی
ب2 عنو$C 4گان2 بد4ل مخالفت کند. لوکا! ب2 ?4ژ) Tمانستی کنش $نقالبی با (ئاd پلی ت=ک ( 4عنی برنام2 ضد $ت=کی ) ($
(, می کند؛ @4ر$6 $4ن کنش بنابر خو, TدT SاM$ 7 ((Tا4ی ? $@ خو, ب=گانگی @,$4ی $نساC) برتر $@ برنام2 ? فا4د)
(Gattungsmäßigkeit für sich) « بشر بر$7 خو4ش âنو» Cبا?(7 عام=ان2 $ست ? برعکس ب2 ?$قع=ت بخش=د
گر$4ش ,$(,. $? خا]ر نشاC کر, ک2 ماکس Tبر ضمن صحبت کر,C (4شخند `م=ز $@ Tو$,$( $ت=ک عشق6 خو, نت=ج2
Tا7 «?$پس گر$4ان2» سکتا(4سم $ت=ک ($ ک2 با4د ب2 ]و( منطقی ,( «سند4کا7 @(,»جا7 گ=ر,6 نشاC ,$,) $ست. بنابر
$4ن6 بد4ل ?بر7 – خشونت ? (ئاd پلی ت=ک 4ا $ت=ک سرمو1 ,( با() مونتانی- فاقد ,$شتن $(@M گو$) بر$7 لوکا! بو,.
$4ن بر$7 $? ب=شتر ب2 عنو$C نسخ2 بدd سکوال(4ز) شدC $ت=ک پ=ش=ن مذTب ک2 ضر?(T uا7 نا[ (?Z ($ (?4ا(?7
âقر$( ,$(,6 (?نما می شو,. بنابر $4ن6 $? $@ $ند4ش2 ب2 کلی س=است ,4گر ,فا (in politicis) (18) کنش ,( س=است
M$ ست. برعکس6 بنابر خو, ]ب=عت$ (می کند6 نشد Hمحکو $) C` برT انی ک2 ماکسTمی کندک62 بنابر تعر4ف6 `لو,) گنا
برتر $@ چا(چو[ Tا7 «نوâ $نساCِ ,( خو,» (حفظ ?ضع=ت کنونی $جتماعی – س=اسی) $ست. ب2 نظر می (سد6 لوکا!
$4ن «ع=ب برTاC ,? سو24» ($ ب2 پ=ش ,$?(T 7ا7 ضد $نقالبی Tبر نسبت می ,Tد ($? $@ «تفرق2 تر$4åک» ,(

شخص=ت $M صحبت می کند).

dی ,ق=ق ,( با() (فتا( لوکا! ,( بر$بر نخست=ن نشان2 $ستال=ن=سم ب2 ,ست ما ,$,) $ست- حالت تنزT$گو f9کتو+ سرT
ما(کس=سم ب2 (ئاd پلی ت=ک کC` ), 2 ?قاTت ?نبو, ,قت Tا7 بس=ا( بر TدT Sا7 $نقال[ برتر7 ,$(,. ,( جر4اC ,4د$(7
ک2 ف=لسوS ,( پا4اiz 2T, C ,$شت ب9T 2کتو+ سرf $عالH کر,: «ما(کس=ست Tا می ,$نند [...] Tنگامی ک2 کا(Tا7
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بز(o $نجاH می ,T=م6 می تو$C بد?C ک=فر,4دC بس=ا(7 کا(Tا7 بد جزئی مرتکب شد6$شتبا) برخی Tا $ستو$( بر $4ن
(fg) .«…م (س=دJا7 مT 2ا7 بد جزئی ب2 نت=جT)فقط با کا C$پند$شتن $ست ک2 می تو

.,)$, SدT ), $) 7نخست=ن نکت2 $ساسی نقض منظم ($بط2 ,ق=ق ب=ن تاکت=ک ? $ستر$تژ ), (iz) نقد لوکا! $@ $ستال=ن=سم
قربانی TدT Sا7 $ساسی سوس=ال=سم6 ب2 ]و( $ساسی (Tانند)6 ب2 نفع مانو(Tا7 تاکت=کی ,( کوتا) مد6u ب2 ,(ستی Tم
$(@ با ,گرگونی س=است ,( (ئاd پلی ت=ک $ست.م=انجی Tا م=اC کنش Tا7 مشخص ? TدT Sا7 بز(o سوس=ال=سم ک2
($بط2 ب=ن «تاکت=ک»? «$ت=ک» ($ $@ ب=ن بر,) $ند6 خو, ($ بی قو$() 4افت2 $ند. فر?پاشی نظاT Hا7 شر! تحل=ل @نJا(
باM لوکاy ($ تأ4=د می کند ?ب2 ]و( قطع نا کامی سوس=ال=سم6 $4ن `م=ختگی $,عا7 برTانی ? عمل گر$4ی پ=ش پا $فتا,) ($

می پذ4ر,.

$ند4ش2 ?(@7 $ت=ک لوکا! ,( ,?() کماd بی ?قف2 پ=ر$موC مسئلT 2ا7 حقو!6 $خالق=ت ? @ندگی $ت=ک 4ا ,(نگ (?7
6âا7 ,4گر ,?( می @ند. ,( با() $4ن موضوT رJا7 پد4د$( ,( سپT ,حل تضا ($) C$ب2 عنو (Sittlichkeit) خالق=ت$
@$ M$ گلی ,?لت ب2 منزل2 تجسم @ندگی $ت=ک6 مانند ,?() جو$نیT ا7 @4ا, نسبت ب2 تزT [حت=ا$ C,$, Cضمن نشا ?$
نز,4ک $@ Tگل پ=ر?7 می کند. لوکا! ب=ن کل=ت $نتز$عی Tنجا( Tا7 حقو! ? ضر?(T uا7 `گاTی فر,7 ک2 بنابر
? C,6 ,? گر$4ی کانتی قانونی بو?$ Cا ($ محد?, می کند. ,( ,4دگاT ند6 بر(سی عرص2 م=انجی$ âب=عت بی $ند$@) متنو[
$خالقی بو,C ب2 نظر نمی (سد بتو$ند مسئل2 ($ حل کند. @4ر$ $? ب2 کنا( Tم قر$( ,$,C ,? (شت2 $نتز$T âا بسند) می کند.
ضر?(T uا7 $خالقی فر,T 6ر قد( کC?), ), 2 بو,نا[ بد?C ,( نظر گرفتن بر?C بو, $جتماعی محد?, بمانند6 بر7$ $?
کمتر $@ عموم=ت Tنجا( Tا7 حقوقی6 ک2 نمی تو$نند6 بنابر تعر4ف6 تنوâ نامتناTی مسئلT 2ا7 فر,7 ($ ,( بر گ=رند6
Fiat justilia)  )وJمش dم `?(,6 فرموT$ک2 بر$7 $ت=ک خو, فر M$ 7اT مجر, ب2 نظر `4ند. لوکا! ,( 4ا,,$شت
pereat Mundus) ک2 ب2 ,(ستی ب=انگر خطر Tا4ی $ست ک2 مطلق سا@7 قانوC ($ ,( بر می گ=ر,46ا, `?( می شو,:
سختی Tنجا( Tا7 حقوقی ب2 $فر$] گر$4=د) متر$,S با نا مر,می بو,C $ست. $@ سو7 ,4گر6 $? (?7 فاصل2 $7 پافشا(7
Cا4ت ,گرگونی قانوJچ2 ک2 ,( ن C` ا7 فر,7 $4جا, می شو,؛T?@)` ? ا7 حقوقیT )نجاT تا(4خ ب=ن Cمی کندک2 ,( جر4ا
($ ناگز4ر می سا@,. فرموd (Summum jus summa injuria) (قانوC بر4ن6 بی عد$لتی ,( منتJا ,(ج2) نمو,

(if) .ی $خالقی $ستTجد$4ی ب=ن نظم حقوقی ? `گا

لوکا! ب=ن بتو$(گی (فت=ش=سم) حقو! ? $خال! گر$4ی $نتز$عی ($@ جمل2 $ت=ک کانتی ک2 ب2 عق=د) $? جلو) گا) نمون2 خو$Tد
بو,) گر4ز گاTی نز, $ت=ک (+ستو9ی جستجو می کند. صفحT 2ا7 95با9ی شناسی (Esthétique) ک2 ب2 مقول2 ?4ژگی6
(Besonderheit, Vermittlung und Mitte) ا7 مربو] ب2 ?4ژگی6 م=انجی گر67 م=انگیT 2ب2 ?4ژ) مقول
$ختصاw ,$,) شد)6 گستر) Tا7 مJم ,( $4ن مفJوH ($ ,( بر ,$(,. $? ک2 قصد مر@بند7 سطح مقول2 $7 س2 جمل2 7$
حقو! $خالق=ت – @ندگی $ت=ک ($ ,$شت حقو! ($ ,( سپJر عموم=ت (Die Allgemeinheit) 6 $خالق=ت $@ جنب2
4کتا4ی قر$( می ,Tد؛ ,( صو(تی ک2 $ت=ک ,( $4ن ?ضع ب2 منطق2 م=انی ?4ژگی (Besonderheit) می پر,$@,. $4ن
نگرT Mا مستق=م $@ تحل=ل Tا7 مشJو( (+ستو ,( $ت=ک ن'کو ماg ,( با() م=انگی ب2 عنو$C ($) برتر کنش پرT=ز
کا($ن2 ک2 شا4ست2 فر$(فتن $@ مانع منفی ,?گان2 $فر$] Tا $ست6 $لJاH می گ=ر,. نو`?(7 لوکا! کا?4دC ,( ?4ژگی ک2 ب2
C6 منطق2 گنجاند(شد Ü), 6ب=ن 4کتا4=ت ? عموم=ت  (Feld von Vermittlungen) اT 7م=انجی گر C$م=د C$عنو
کنش $ت=ک $ست. (+سطو ,( @م=ن2 تعر4ف کر,C کنش پرT=زکا($ن2 ب2 عنو$C گز4نش ,شو$( ,( منطق2 ,گرگوC شوند)
(4افتن م=انگ=ن ,(ست م=اC $فر$] Tا4ی ک2 بر خطا ?ع=ب تک=2 ,$(,) حق ,$(,؛ ? کانت Tنگامی ک2 $4ن کشف $(سطو4ی
($ ب2 ش=و) نا,(ست تفس=ر می کند6 ,(ست نمی گو4د. لوکا! ,( (+سطو 4ک «,4الک ت=ک ,$C» ? «4ک $نساC با خر,
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بز(o عملی» ($ مشاTد) می کند ? `C ($ ,( بر$بر ,گمات=سم $خالقی کانتی ک2 ,( با() «قشر7» ? «گوش2 نش=ن»
(ii) .دT, قر$( می (stubenhockerisch)

$4ن نگرT Mا $مکاÜ), C کر,C توجJی ($ فر$Tم می `?(, ک2 لوکا! نسبت ب2 مقول2 ?4ژگی (|i) $بر$@ می ,$(,. کنش
$ت=ک Tم @ماT @$ Cنجا( $نتز$عی حقو! ? کاTش ناپذ4رT?@)` 7ا7 فر,7 بT 2نجا( فر$تر می (?,؛ @4ر$ $4ن $مر6 بنابر
C,نگ کرTماT (,$)$ 6ا7 شخصیT ا ? گر$4شT Mنگ=ز$ Cنظر گرفتن جامع2 ? ن=ز $جتماعی شد ), Hتعر4ف6 مستلز
Mخصوصی ? فضا7 عمومی6 فر, ? جامع2 $ست. کنش $ت=ک (?ند تعم=م6 م=انجی گر7 تد(4جی ب=ن نخست=ن $نگ=ز
?تع=ن Tا7 ب=ر?نی $ست. $خالق=ت ,( مق=اسی ب2 کنش $ت=ک تبد4ل می شو, کC` ), 2 ب=ن من ?نوâ ,?ستی6 ب=ن 4کتا4=ت
فر,7 ? کل=ت $جتماعی Tمگر$4ی ب2 ?جو, می `4د. م=د$C ?4ژگی ب2 ,(ستی 6 $4ن منطق2 م=انجی گرT 7ا ($ ک2 کنش

$ت=ک ,( `C جا ,$(,6 ,( ب=اC می `?(,.

تما4ز م=اC $خالق=ت ? $ت=ک (Sittlichkeit) ب2 (?شنی (?7 نقد TاH 7گل ,(با() کانت تک=2 ,$(,. لوکا! ,( Hستی
شناسی Tجو> (جتماعی6 ,( با() Hگل جو$C ب2 ,فاâ $@ نقد Hگل $@ $ت=ک کانت $,$م2 می ,Tد. Hگل ضمن ب2 پرسش
کش=دC «فرمال=سم» $خال! کانتی ? منطق گر$4ی سنجT 2ا7 $?6 ($) توج2 کر,C ب2 «جامع2 گر$4ی»
(Gesellschaftlichkeit) ($ ب2 عنو$C پا24 جد$4ی ناپذ4ر @ندگی $ت=ک6 گشو,. تحل=ل Hگل $@ نمون2 $جبا( قانونی ک2
کانت `C ($ ب2 عنو$C توض=ح $جبا( Tا7 مطلق پ=شنJا, می کندM@)$ 6 نمون2 $7 ,$(,. تر,4د Tا7 $? نسبت ب2 سختگ=ر7
کانت ب2 ]و( قطع بنابر ,ل=ل Tا7 تئو(4ک تحم=ل نمی شو,. $? ,( جستجو7 $خالقی بس=ا( نر6H سا@گا( با تنوâ ? گاTی
با بغرنجی بس=ا( @4ا, ?ضع=ت Tا7 مشخص بو,. لوکا! ضمن ,فاâ کر,C $@ ?$قع=ت $جتنا[ ناپذ4ر «تعا(ó تکل=ف
Tا» عل=2 کانت ? ف'ختZ (کT C` ?$ 2ا($ ب2 خا]ر پنJاC ,$شتن $4ن تعا(ó سر@نش می کر,) (i۴) ? کلی تر عل=2 خطر
«نامر,می بو,C» $خال! Tا7 $نتز$عی @نJا( باM می ,$,. $4ن $خال! نا[ (reine Gesinnungsethik) مقصو,
Cم چن=ن [$خال! (?$قی]6 ب2 ?4ژ) ,( شکلی $ست ک2 توسط برخی نو4سندگاT (i۵) 6(گ=ر7 شد SدT 2کانت $ست ک2 $لبت
? $ند4شمند$C ,?() (?شنگر7 تکر$( شد) $ست (@4ر$ عال?) بر $4ن6 لوکا! نسبت ب2 $ت=ک (?$قی Tا عالق2 ,$شت). تحل=ل
6,$, wختصا$fg۶| dسا ), M$ ا7 نقد $,بیT لم ,( 4کی $@ ?$پس=ن متنRق=قی ک2 $? ب2 قطع2 لس'نگ6 م'نا فو1 با+ن,
تضا, Tا7 (?$قی گر7 ($ بنابر (فتا( شخص=ت Tا (?شن می سا@,. ,فاâ $@ 4کپا(چگی $نساC ,( موقع=ت تل Hا9م خطر
نا مر,می شدC تا $ند$@) $7 $ست ک2 قJرماC لس=نگ ,( سمت گ=ر7 $عتقا, TاM$ 7 ثابت می ماند. خر, م'نافو1 با+نRلم
ک2 $4ن سمت گ=ر7 ($ بی $ثر می کند6 بر$7 لوکا! نمو, $ت=ک ?$قعی $ست 6 $ت=کی ک2 ,( ع=ن حفظ گوTر $خالقی

(i۶) .,)?` ا7 @ندگی سر فر?, میT u)?شخص=ت ب2 ضر

نبر, عل=2 تعصب $ند4شی ? فرق2 گر$4ی $ت=کی ? س=اسی جز?  @ندگی نام2 نو4سی $ند4شگی لوکا! $ست. بنابر $4ن6 ب2
HاJست'بر $ل) O+بو <T6 گرترMمسرT 7لم ک2 $@ س=ماRب2 م'نا فو1 با+ن (شد (,$, wسی $ختصا)بر ), نظر می (سد ک2
گرفت62 با@تا[ 4ک `@موC شخصی $ست6 ب2 ?4ژ) $گر `C ($ با 4ا,,$شت Tا7 @ندگی نام2 نو4سی ک2 ف=اسوS ,( ?$پس=ن
ما) Tا7 @ندگی $M نگاشت2 مقا4س2 کن=مC` ?$ 6 جا خا]ر) TمسرM ($ گر$می می ,$(,ک2 ب2 $? ,( تصح=ح کر,C گر$4ش
Tا7 فرق2 گر$4انM$ 2 ?سمت گ=ر7 سوÜ), 7 بس=ا( متفا?u $@ مسئلT 2ا7 $ت=ک کمک کر,. ,( 4ا,,$شت Tا7 @م=ن2
سا@ بر$7 @ندگی نام2 نو4سی6 @4ر عنو$C $ند4ش2 ?$قعی خو, ($ Tم کنا( ]رZ نخست=ن $خالقی گرترT> بو+O (ست'بر ?
$ند4ش2 نقد7 بس=ا( عم=ق $ت=ک $نتز$عی می 4ابد؛ سرچشم2 بشر7 مشخص 4ک تحوd فلسفی بد4ن ترت=ب `شکا( می شو,.
«لوکا! مد$($ ? نامد$($ ($ ,( Tم می `م=ز, مد$($7 گستر,) بشرT 7م @ماC ک=ن2 عل=T 2ر چ=ز نا@d $ست. موضع گ=ر7
جد4د: عل=2 $ت=ک $@ نوâ کانت6 ن2 چند$C $لز$می ,( بد4ل Tا6 بلک2 پ=ر?@7 بر گر$4ش Tا ب2 نا مر,می بو,C ,( پاT 24ا7
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(iÖ) .«…نتز$عی ($ ک2 $4ن $مر $4جا[ می کند6 حفظ می کند$

Tستی شناسی ?جو, $جتماعیd, 6 مشغولی نJا4ی فلسفی (opus postumum)  ک2 چوناC ?(?, ب2 (ت'ک ,(Ü شد)
بو,T 6ر ,? ]رZ ($ ب2 ]و( تنگاتنگ ,( Tíن $? بT 2م پ=وند ,$,) $ست. لوکا! ,( صد, بو, 4ک با( ب2 ]و( قا]ع6
مفJوH «ناتو($ل=ستی» جامع62 $@ جمل2 مفJوH جامع2 ب2 عنو$C «]ب=عت ,?T ), $) «Hم (4ز,. TدS $? مقابل2 کر,C با ,?
$شتبا) Tمانند ,( تفس=ر ما(کس=سم بو,. ب=نش ب2 ,(ستی جبرگر$4ان2 تا(4خ6 مفJوH قانوC ($ چوناC چ=ز مطلق تلقی می کند
? $فر$, ($ چوناC عامل Tا7 سا,) «جبر $نقال[ » می نگر,؛ ? فلسف2 تا(4خ $@ نوâ فرجاH شناسی Tر مرحل2 تا(4خی ($

ب2 4ک جنب2 @م=ن2 سا@ مرحل2 بعد67 تا JÅو( TدS نJا4ی6 $4ن Tمانی سوå)- $بژ) جامع2 بد?C ]بقT 2ا تبد4ل می کند.

,( حق=قت $فر$, بر$7 لوکا! سوå) Tا7 4گان2 ? ?$قعی تا(4خ (ب2 عق=د) $?6 ن2 نشان2 «(?ند بد?C سوå) ») $ند6 ? خو,-
تصد4ق شخص=ت 6 $ساn @ندگی $جتماعی $ست. $4ن تصد4ق ,( صو(تی ناسا@نما جلو) می کند ک2 ب=ا, ب=ا?(4م ک2 $? با
چ2 ن=ر?4ی ,( ,($@$7 $ثرT$ Mم=ت ,گرساال(7 (Hétéronomie) ? ,ق=ق تر ? سعت برقر$(7 با@تا[ Tا7 شر]ی
ع=نی ($ تصر4ح می کند کT C` C?), 2ا کنش Tا7 $فر$, جا7 ,$(,؛ 4ا $4ن ک2 ضد فرجاH شناسی $ساسی $M ($ ب2 4ا,
ب=ا?(4م ک2 بی ?قفC` 2 ($ ب2 خصلت ب2 تمامی ّعلِی ? ن2 فرجاH شناسی کا(کر,مجموâ $جتماعی با@ می گر,$ند. $لبت62 نا
سا@ نما فقط ÅاTر $ست6 ? ?ضع=ت ?$قعی `C ($ $@ لوکا! ضمن حفظ کر,C تز مرکز7 موجو,Ü), M می کن=م ک2
بنابر `C عمل فرجاH شناسان2 (die teleologische Setzung)  «پد4د) $صلی» ? $صل پو4ش @ندگی $جتماعی $ست.

تحل=ل $ختصاw ,$,) شد) ب2 پ=د$4ش ?جو, ? پ=د$4ش نوâ فر, ,( Tستی شناسی Tمو$() ب2 $ت=ک `4ند) با@ می گر,,. ,(
$ختالS با نوT âا7 ح=و$نی کC` ), 2 $فر$, تنJا نمونT 2ا7 گنگ گونT 7$ 2ستند ک2 بC` 2 تعلق ,$(ند6 فر, $نسانی بنابر
Cا7 شاT سرنوشت تمامی گون2 شرکت ,$(,. $فر$, 4کتا ,( $نز?$7 4ک2 ساال(7 @ندگی نمی کنند6 کنش ), M$ 7اT کنش
,( @ندگی ,4گر$C با@تا[ می 4ابند. بنابر $4ن6 ,ست کم `T Cا ,( قو) ,( تمامی جامع2 ? ,( نJا4ت6 ,( خو, سرنوشت
گون2 $نسانی $ثر می گذ$(ند. تنش ,$4می ب=ن ,? قطب جامع2 گر$4ی6 گون2 بشر7 ب2 عنو$C ترک=ب ? جمع بند7 کنش Tا7

فر,T?@)` ? 7ا7 $فر$, ک2 ,( 4کتا4=ت شاC ,( نظر گرفت2 شد)6 ب2 عق=د) لوکا! $@ تا(4خ بشر7 عبو(می کند.

تما4ز م=اC گون2 بشر7ِ ,( خو, ? گون2 بشر7ِ بر$7 خو, `ستان2 $7 ($ نشاC می ,Tد ک2 تأم=ن کنش Tا7 حفظ ?ضع=ت
$جتماعی ? بنابر $4ن با@ تول=دM ($ $@ کنش Tا4ی جد$ می کند ک2 خو, – تصد4ق ? بالندگی شخص=ت بنابر تأث=ر متقابل
$فر$, ($ ,( TدS ,$(,.( $Tم=ت ,گرساال(7 $4ن جا ب2 ?4ژ) قو7 $ست). شخص=ت6 4ک پی پد4د$( «مح=ط» 4ک فر`?(,)
جبرگر$4ی (تز taine ) ? 4ک ن=ر?7 4ک2 ساال(7 ن=ست ک2 سر بر می `?(,? فر$سو7 مجموâ $جتماعی (JÅو( 4ک
`@موC نخست=ن (urerlebnis) 6 4ک $صل ?$قعی بنابر تز گوندTلف) ب2 تصد4ق ,( می `4د. ب2 عق=دâ لوکا! جامعT 2م
), Cب=ر?نی شد ? Cا7 مشخص ,( ضمن ع=نی شدT مو$() ,( مجموعی $@ ?ضع=تT 2ر با ]ب=عت $فر$, $ست کTگو

TماC @ماC عمل می کنند.

لوکا! با جد$کر,C جنب2 ع=ن=ت بخش=دC ? جنب2 ب=ر?نی شدT ), Cر کنش فر, ?ن=ز با تصر4ح کر,C خصلت جد$4ی
ناپذ4رشاC قصد ,$شت قد(C), u بو,7 ($ ,( ,4الک ت=ک ?جو, $جتماعی ب2 کا( بر, ($? مصممان2 مفJوT Hگلی
Entäusserung  ($ با@ تا[ می ,Tد). برتر7 جنب2 4کی 4ا ,4گرC?), ), 7 بو, Tر عمل فر,7 ,( $(تبا] با تو$نا4ی
متفا?u سوå) ,( تأم=ن کر,C ? تحم=ل کر,C $ستقالM$ d قر$( گرفت. بنابر $4ن6 $? ع=ن=ت بخش=دC پد4د$( شد) @4ر فشا(
فرمانر?$4ی ?ضع=ت Tا7 ب=ر?نی (T 6$نگامی ک2 فر, ب2 ?4ژ) بر$7 خو, نگ2 ,$شت $M عمل می کند (`T Cا مقدH بر Tم2
ب2 سپJر گون2 $نساCِ ,( خو, تعلق ,$(ند)6 $@ ع=ن=ت بخش=دT Cا4ی متما4ز می کند ک2 موفق می شو, 4کپا(چگی `(@?Tا ?
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Cا7 ممتا@ $4ن ع=ن=ت بخش=دT 2نر7 نمونT مJا7 مT م $ت=ک 4ا $ثرJا7 مT کند (کنش Cب=ا $) M$ شخص=ت Cب=ر?نی شد
Tا7 برتر7 $ند کC` ), 2 `(@? بر$7 خو, تع=نی گون2 بشر7 $نجاH می گ=ر,).

جد$4ی م=اC ,? سطح ,( ,(?C سوå) Tا ?جو, ,$(,. لوکا! ب=ن سوå) Tا4ی ک2 ب2 ضر?(T uا7 نظم فرمانر?$ سر فر?,
می `?(ند ? ,( نJا4ت خو, ($ باقانوC ?ضع=ت $جتماعی ?فق می ,Tند ? سوå) Tا4ی ک2 قانوC $جبا( ($ (, می کنند ?
$ستقالd شخص=ت شاC ($ تأ4=د می کنند6 تما4ز قا4ل $ست ($4ن جا ما ب2 نخست=ن $ت=ک نوشتT 2ا7 ,?() جو$نی $M می
پ=وند4م). $4ن $ختالفی $ست ک2 نو+$ ($ $@ ما,$Q Hلو9نگ (قJرماC (?T Zا7 مر,) $4بسن کH$), 2 فرمانبر,$(7 ($ ب=اC می
(åجتماعی6 سو) <جوT ستی شناسیH 7اT Zنت'گو1 (9بسن جد$ می کند. ,( $صطالQ کر9ست م'س 4ا T< کند)6 (لکتر
Partikularität) 6) سطح 4کتا4=ت ), Cساسی می 4ابد: برقر$( ماند$ (Alternative) خو, ($   ,( بر$بر 4ک بد4ل
ij)) ضمن محکوH شدC فقط ب2 4ک عامل با@ تول=د $جتماعی 4ا تخطی کر,C $@ $4ن سطح ب2 سو7 تأ4=د ,(?نبو, مستقل
$6M قانوC شخص=ت ($ ,( بر$بر ?ضع=ت $جتماعی قر$( می ,Tد. $@ خو, ب=گانگی `C گون2 ک2 ب2 ,(ستی حالتی $ست ک2
,( `C ک=ف=ت Tا ? $ستعد$,Tا7 فر, ,( سطح ?4ژگی ثابت می ماند6 بد?C (س=دC بT 2مگر$4ی ب2 سو7 ترک=ب شخص=ت
مستقل6 مشخص می شو,؛ @4ر$ `T Cا بر$7 با@ تول=دقد(u $جتماعی ب=گان2 عمل می کنند. ,?لت $ستال=نی ن2 کمتر $@
nicht-) خو, ب=گان2 @,$4ی @$ óعو ), (ig) ند$ (ا7 $ساسی ب=گان2 کنندT u)ا7 قدT 26 نمونn?لت پ=ش=ن پر?,
@$ 6 (Partikularität) ]فر$(فت $@ 4کتا4=ت نا Hمستلز u)?جو, ب=گان2 نشد)) ب2 ضر? entfremdeté Existez
ب=ن بر,C تضا, ب=ن چند گانگی چگونگی Tا7 فر,7 ? $4د) `d شخص=ت6 ب2 منظو( 4افتن م=انجی Tا7 شما(مند6
C?بر? (åبو,7 سو C?), فر,7 ? جمع $جتماعی6 ب=ن (Microcosme) «مگر$4ی `(@? شد) ب=ن «,ن=ا7 کوچکT

بو,7 ع=ن=ت بخش=دT Cا7 $جتماعی $ست.

4ا,,$شت Tا7 گر, `مد) بر$7 $ت=ک6 توج2 @4ا, لوکا! ,?() کماd ($ ب2 مفJوT Hا7 $ت=ک پ=ش=ن نشاC می ,Tند ک2 ب2
,(ستی نما4شگر فر$ (فت $@ پر$کندگی $حساT nا ? شو(? شو! Tا سو7 4ک تعا,T dماTنگ ممکن شخص=ت $ست:
`($مش ,(?C (Ataraxie)  (پ'کو+6 خر, (?$قی Tا6 «تز Tوشمند$ن2» (سپ'نو5$ ,( با() فر$(فت $@ 4ک عا]ف2 ب2
$عتبا( 4ک عا]ف2 متضا, ? بس=ا( ن=ر?مند6 ,4الک ت=ک گون2 $7 من ? غ=ر) مو(, Tا7 گو4ا7 $4ن توج2 $ند. $? ,( `T Cا
پ=ش ب=نی Tا7 مستق=م مفJوH ,4گر ن2 شخص=ت ?4ژ)6 (Nicht mehr partikuläre Persönlichkeit) 6 فر, ($
می 4ابد ک2 سر خم کر,C ب2 خو4شتن ($ متوقف می کند ? خو, ($ $@ ?4ژگی نا[ می (Tاند ? ب2 فرمانر?$4ی ?$قعی شو(

? حاT dا ? عا]فT 2ا ? فرمانر?$4ی شر$4ط ب=ر?نی می (سد.

مانند Tم=ش62 ب2 عق=د) لوکا! Tنر @م=ن2 ممتا@7 $ست کC` ), 2 نمونT 2اM$ 7 ($ بر$7 توض=ح ,$,C عق=د) Tا7 $ت=ک
$M ب2 ,ست می `?(,. (?ند `فر4نش Tنر7 مستلزH فر$(فت $@ 4کتا4=ت نا[6 ب2 سو7 نکت2 $ساسی ?$قعی ? تشک=ل ,ن=ا4ی
$ست کC` ), 2 ,(?C بو,7 سوå) خو, ($ ب2 کماd ,( ب=اC می `?(,. مفJوT Hا ?$بستگی Tا7 پ=شا4ند7 شاC ($ ?$ می
نJند6 $صل >(شتن جا ($ ب2 $صل بو,C ?$ می گذ$(, ? ,4الک ت=ک $حساT nا ?عا]فT 2ا ضمن بü?$ 2 (س=دC ,( نت=ج2
(?$C پاال4ی نJا4ی6 `@$,$ن2 شکوفا می شو,. (?$C پاال4ی 4ک مفJوH کل=د7 ,( @4با4ی شناسی TماC ]و( ,( $ت=ک لوکا!
$ست: $4ن ?$قع=ت بخش=دC تعا,d بنابر جنبش ب2 ($ستی ,(?C بو, ( بنابر ,4الک ت=ک ,(?نی شو( ? حاT dا ? عا]فT 2ا
)6 بد?T C=چ فر$خو$C ب2 برتر گر$4ی $ست. $ت=ک لوکا! ن=ا@مند $ت=ک ,(?C بو, نا[6 ب2 غا4ت «@م=نی»? «,Tر7»6
فر$سو7 بد4ل (`لتر نات=و ) م=اT Cستی «`فر4نشی ? Tستی گوTر4ن» $ست. کا( ?س=ع تئو(4ک $4ن $ند4شمند ب2 توض=ح
,$,C $4ن ($) فقط ,(?C بو, $ختصاw 4افت2 $ست ک2 بT 2مگر$4ی ممکن ب=ن «بو,C بر$7 خو4ش» فر, ? ?$قع=ت ترک=بی
گون2 $نساC سو! می 4ابد. شعر Tا7 گوتZ ک2 ,( پا4اC @4با4ی شناسی ترس=م شد) $ند می تو$ند ب2 عنو$C سر لوح2 $ت=ک ب2
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کا( (?, ک2 لوکا! موفق ب2 نوشتن `C نشد:

 

کسی ک2 ,$نش ? Tنر ,$(,

مذTب Tم ,$(,

کسی کT 2ر,? ($ ند$(,

مذTب ($ ,$(,

f|gz شتJ4ب,)$ : C$,برگر

 

4ا,`?(7: بر$7 بر(سی ب=شتر مسئلT 2ا7 مربو] ب2«علم $خال! ? $خال!» بنگر4د ب2 ,? مقال2 «$ت=ک ? س=است» ?
Mما(کس ? $خال!» ,( `(ش=و سا4ت $خبا( (?@ ? نگر»

 

پی نوشت:

f٫ گئو(o لوکاfgzÖ- fgfj y)  sullapoverta die spiri scritti) $نتشا($u پائولو پولگا6 پولونی6 کاپلی
. fz| w fgjf )4تو,$

öگوست کوتسبا ?$ d)کا u$)نتشا$ Dokument einer freundschaft  yلوکا o)پل $(نست6 گئو i٫
sq Ö| 6w 6verlaglechte 6 fgÖ۴

۶۶ . w . جا CماT .3

HوJپر,$@$ن2 فلسف62 4عنی ,( مف dخ=ا HوJموجو, ,( مف Cم2 `4ا با4د چوناT ست6 با $4ن$ u)۴٫ «$لبت62 ,?لت 4ک قد
$ساسی فعاd $ت=ک ?$قعی شناخت2 شو,؟ من `C ($ با?( ند$(H. ? $م=د?$(H $مکاC فJماندC $عتر$ó تند ,( $4ن با() ($ ,(
w جا CماT fgf۵ 4ل)?` f۴ نام2 ب2 پل $(نست .«H)?` ا7 نا @4با4ی شناسی کتابم ,( با() ,$ستا4وسکی ب2 ,ستT بخش

۶۶٫

|g w 6fgj۵ 6?,ا `کا,م=ا ک=اT Zا ?]رT ۵٫ ,$ستا4وسکی 4ا,,$شت

f۴g . جا CماT ۶٫

), «Sمسئول=ت $جتماعی ف=لسو » C$نخست=ن با( ,( $4تال=ا توسط ?4تو(4ا فر$نکو ,( 4ک جلد کوچک @4ر عنو ?$ Ö٫
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۵۵ -Ö۴ w fgjg )نتشا( 4افت2 $ست. لوکا6 ما(4ا پاس=نی فاتسی 6 $,4تو$ fgjg

fgfÖ ), (نوشت2 شد fgfj ), (مسئل2 $خالقی »6 منتشر شد Cبلشو4سم چونا» M$ 2بنگر4د ب2 مقال j٫

fi۵ w جا CماT g٫

fz٫   منتشر شد) ,( fgjf ,( پا(ت=ز$C (?4و ? ترجم2 ب2 فر$نس6fgj| ), 6 2 ,( ,? شما() مجل2 کومانتر .

fjg 6fÖÖ w fg۵g 6Cل=ن فر?ند6 پا(4س6 پلو?å ماکس ?بر6 ,$نشمند ? س=است6 ترجم2 توسط   ff٫

|jz w fgj| 6ii 6 کومانتر«yلوکا o)ن=ل بل6 «نخست=ن عشق6 نخست=ن $ند?). ,( با() ماکس ?بر ? گئو$,   fi٫

6  i  . ü 6Darmstadt und Neuwied 6 fgj۶ 6ستی شناسی ?جو, $جتماعیT ()6 ,( باyلوکا o)گئو   f|٫
|Öz w

fj۵ w 6 ماکس ?بر   f۴٫

T   f۵٫ماC جا

fj۴ w 6.جا CماT   f۶٫

fj۶ w 6 .جا CماT   fÖ٫

۶i|w 6yلوکا o)گئو   fj٫

iz۴ w 6seuil 6fg۵f 66 پا(4س( fgzf -fg۴f) ا7 4ک $نقالبیT ,6 4ا,بوå4کتو( سر?   fg٫

fg۶j٫ ), 26 نگاشتC,کر (موکر$ت=ز, ? Hبا() سوس=ال=ز ), ?$ (?بنگر4د ب2 ?4ژ) ب2 جز   iz٫

w جا CماT 6ستی شناسی ?جو, $جتماعیT ), !شد) ب2 حقو (,$, wا7 $ختصاT 2بنگر4د ب2 ?4ژ) ب2 صفح   if٫
fg| w 6fj|-iz|

. ifg w i .ü 6Neuwied, luchterhand  6 fg۶| ا7 @4با4ی شناسیT 6 خصوص=ت yلوکا o)گئو   ii٫

Über die 6ست$ (,$, wختصا$ C` 2ب $) بر(سی تک نگا($ن2 $7 y6 لوکاo)پ=ش $@ @4با4ی شناسی بز   i|٫
Besonderheit als kategorie der Ästhetik  6 منتشر شد) ب2 شکل کتا[ ,( 6fg۵Ö نخست ,( بو,$پست ?
$4تال=ا. ,( با() مقول2 ?4ژگی ? تحل=ل لوکاچی `6C بنگر4دب2 متن ما «$ند4ش2 لوکاy ,( ,?() کماd»6 نقد6 شما() بو,$پست

۶ff -۶f| w 6fggz 2=4?å -ئن?å 6]ب=ن شر! ? غر

iÖj w 6f ü6 fgjf 6)6 گال=ماC$گل جوT ()6 ,( باyلوکا o)گئو   i۴٫
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ifi جا CماT Die Eigenart des Ästhetischen   i۵٫

if -۴z w Ö ü  ”in werke luchterhand , ”minna von Barnhelm yلوکا o)گئو   i۶٫

w L’ Arche 1986 6لز6 پا(4سå` 7)ما C$å 2ا7 گفت2 شد)6 ترجم2 ب2 ?س=لT ,6 $ند4ش2 ?$قعی6 4ا,بوCماT   iÖ٫
ii۶

Besonderheit    ij٫ با T  Partikularität=چ ($بط2 ند$(, (با $4ن Tم2 ناچا( بو,) $4م Tر ,? $صطالZ ($ توسط
4ک ?$å) ترجم2 کن=م)  Partikularität ,( نز, لوکا! 4ک معنا7 ضمنی $ندکی تحق=ر`م=ز ,$(, ? نما4شگر فر, سر
خم کر,) ب2 4کتا4=ت $M $ست. ,( صو(تی کBesonderheit 2 ب2 ,(ستی فر$(فت $@ 4کتا4=ت نا[ ب2 سو7 منطق2

م=انجی م=اC 4کتا4ی ? کلی ($ ترس=م می کند .

. ۵iÖ .w i ü ستی شناسی ?جو, $جتماعیT ()با ),   ig٫

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt  .1
Hat auch Religion

Wer jene beiden nicht besitzt
.Der hat Religion
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چ% ;مز6 8; جا678 $0ن عالء $لد0ن بی چر$* ن)فت% $ست؟
+کشنب$ & م$ ##"!

سا+ت 3:ستا7 لوموند 3+پلومات-ک
8; فر$نس%S بنAا68 ب% ناR «بنAا8 0ا8ماQ شو7N «Oجو8 8$;8 ک% DدL خو8 ;$ « پشتAبانی $F BرD Eائی B ;8مAن% تا;0خ 7
پژD7شO SموB^ 7 0ا8ماQ 7 $نتقا\D Sمبستگی 7 فرDنگ 0)و68» $عالR کرX8 $ست. ;ئAس $0ن بنAاS8 8$07د 78 ;7چAلد
7« شو;$6 مد0ر0ت QO مرکب $B نما0ندگاQ 78لتS ن)اD8ا6 0)و68 7 شخصAت Dا6 با;B» $ست. a $0ن بنAا8 8; سا\
[R78 جنگ ج)انی Q$;78 ;8] %فر$نس Q0)و08ا Xمحل $مو$\ غصب شد» B$ QO 6اD مدO ;8 7 ست$ Xس شدAتاس aiii
Oز6 7 شوAن تعر0ف می کنند: تا;0خ 0)و8 ستAچن $; QO 6اD مامو;0ت S8اAن می شو8». 8; سا0ت فر$نسو6 $0ن بنAتام
XندD8 لAم $جز$6 تشکAتقو0ت 7 تحک» SQO B$ ;نگ 0)و68: ک% منظوDمبستگی فرD \7 $نتقا Q0ا8ما Oشو ^BموO
7 Qشنائی فر$نسو0اO» 8اAبن LدD %ست ک$ X8; سا0ت $مد S%نAمB نگ 0)و68 7 0)و08ت» $ست. 8; $0نDمختلف فر
QO ساسی$ XندD8 لAجز$6 تشک$ B$ SQO سAبد7 تاس B$ لAنگ 0)و8 ک% 78لت $سر$ئD0)و08ت 7 فر o$رAبا م SQاA7پائ;$

p (ماست B$ دAتاک) «ست$

نوشت% ب)رB7 عا;فی

بو3ج$ بن-ا3 ب$ ب-ست م-ل-و7 +و<: 3< ساM می <سد. ?عضاB J-ئت مد+ر7F G <? شخص-ت Bائی چو7 3?:+د 3: <:چ-لد>
سر\ کال<سفلد> <:\G کوکرمن> Fس-س تاچمن> کلو3 النزمن : پل شافر تشک-ل می B3ند. ب$ ?+ن شخص-ت Bا خو?B-م

پر3?خت.

بن-ا3 +ا3شدd >3 <G! ما<c ساb M""! (فر:<3+ن &&a#) بن-اJ3 ب$ نا` «عالء?لد+ن» تاس-س کرG3 ?ست ک$ سا+تی ب$
gباB 7اJ فا<سی> ترکی> عربی> ?نگل-سی : فر?نس$ www.projetaladin.org :3>?3 . ?+ن تا<نما> Bدe خو3 <?
«?<تقاJ <:?بط مسلماناl+ : 7و3+اk g? 7ر+ق شناخت متقابل» معرفی کرG3 ?ست.?لبت$> 3< سا+ت ?نگل-سی : فر?نس$> ب$
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جاJ بن-اk G\?: g? <3رn (پر:\G) عالء?لد+ن ?ستفاG3 شدG ?ست.

g? 7 <? چن-ن تعر+ف می کنند: «3ست ?ند<کا<?7 تاس-س بن-ا3 عالء?لد+نF تاس-س g? eدB «موسسا7 سا+ت «عالء?لد+ن
Fغاg بر ?+ن با:< بو3ند ک$ گفتگوJ پا+د?< : پو+ا م-ا7 فرBنگ Bا تنlا 3< صو<تی پا می گ-ر3 ک$ Bم$ kرB eاJ گفتگو
بر سر تا<+خ : خاkرG تا<+خی با Bم 3< صلح : تفاBم ب$ سر برند. ب$ عبا<u 3+گر> F+ا چنانچ$ +lو3+ا7 : مسلماناB 7ر
+ک نسبت ب$ 3+گرB3>3 : Jا : Fالمی ک$ بر سر 7F +کی FمدG ?ست ?xعا7 کنند> مس-ر تفاBم : گفتگو Bمو?<تر نخو?Bد
شد؟ : F+ا چن-ن مس-رJ بسا ساgندG تر ?g “?نکا< گر?+ی” ?B gر kرفی ک$ باشد> ن-ست». : سپس ?3?م$ می B3د: «?g ?+ن
z?جمل$ نز?} ?عر g? س-اسی uنگی ?<:پا+ی ?ست (: 3< نت-ج$ موضوعاBا3 فرlبن-ا3 عالء?لد+ن 3< ع-ن ?+ن ک$ +ک ن :>
: ?سر?+-ل 3< ح-ط$ کا<~ نمی گنجند)> بر 7F شد ک$ تعد?g? J3 کتابlاJ معر:e 3< با<B Gولوکاست <? ب$ فا<سی :
عربی ترجم$ کند» بن-اJ3 ک$ می خو?Bد عرB zا : +lو3+ا7 <? ب$ +کد+گر نز3+ک کند> ?g مlمتر+ن معضل ?عر?z ک$

حل مسئل$ ?شغاM فلسط-ن ?ست می گذ<3> ب$ ?+ن بlان$ ک$ «+ک نlا3 فرBنگی ?<:پائی ?ست»

B >3م-ن معرفی نام$ می F+د:« نوJ>:F عالء?لد+ن 3< ?+ن ?ست ک$ تال~ می کند مسلماناl+ <7و3+ا7 : مس-ح-ا7 <? ب$
gبانlاJ ماJ>3 خو3شا7 با فرBنگ : خصوص-اu : تا<+خ 3+گرF Jشنا کند». …« Bدe بن-ا3 عالء?لد+ن ?<تقاJ شناخت
متقابل م-ا7 جو?مع : ?فر?J3 ?ست ک$ ب$ فرBنگlا : ?3+ا7 متفا:u تعلق 3?<ند> با ?+ن ?م-د ک$ چن-ن شناختی ب$ تغ--ر <+ش$
?J 3< <:+کر3 : نگر~ ?+ن جو?مع : ?فر?3 نسبت ب$ “3+گرG?> ”J بر3 : ب$ گستر~ فرBنگ صلح : بر3با<J ب-انجامد.
3< کانو7 ?+ن تال~> <:?بط م-ا7 مسلماناl+ : 7و3+ا7 قر?< 3?<3 ک$ ب$ 3ل-ل تحوالu س-اسی ?g پا+ا7 جنگ جlانی 3:`

تاکنو7 <: ب$ :خامت گذ?شت$ ?ست»

Jg?ند? G?> ولوکاستB 3عالء?لد+ن ک$ ب$ ?بتکا< موسس$ +ا3بو G\:غالء?لد+ن»> می خو?ن-م: « پر JاB>3< بخش «ساختا
شد پس ?g چندJ ب$ 3: نlا3 مستقل تبد+ل گشت ک$ عبا<تند ?g بن-ا3 عالء?لد+ن : صند:قی ب$ Bم-ن نا`. بن-ا3 عالء?لد+ن +ک
موسس$ غ-ر?نتقاعی ?ست ک$ <+-س 7F خانم Fنما<J <:کولوسکی : نا+ب <+-س F 7FقاJ سر\ کال<سفلد می باشند :
<+است صند:à عالء?لد+ن ک$ مسئول-تش تام-ن منابع مالی بر?J ?جر?J برنام$ BاJ ?+ن موسس$ ?ست <? FقاJ 3?:+د

«.3>?3 Gدlتش-لد ب$ ع:>

FقاJ 3?:+د <:تش-لد (ک$ تلفظ صح-ح ?7 <:چ-لد ?ست) <ئ-س ب-نا3 +ا3ما7 شوF ن-ز ?ست. 3< مو<3 منابع مالی می نو+سد: «
uب-ن ?لمللی : موسسا Jاlمانgا> ساlا> 3:لتB3مالی ?فر?3> بن-ا Jاlر+ق کمکk g? بن-ا3 عالء?لد+ن JاB $ز+ن$ برنامB

تجا<J تام-ن می شو3.»

3< مو<3 3:لت Bا : بن-اB 3اJ کمک کنندG> توض-ح ب-شترG3?3 J نشدG ?ست. سپس> B-ئت ?منا> ?عضاJ کم-ت$ ?جر?ئی :
?عضاB J-ئت مد+رG بن-ا3 معرفی شدG ?ند ۴ 3< «کم-ت$ :جد?7» ک$ <+است 7F با 3+پلماu سابق فر?نسوF ä?\ <Jند<?نی

?ست> ?g جمل$ نا` «FقاJ 3?<+و~ شا+گا7> نو+سندG : ف-لسوe> ?+ر?7» 3+دG می شو3.

?عضاB J-ئت مد+رG ب$ قر?< g+ر ?ست:

« \?F äند<?نی> سف-ر کب-ر فر?نس$> سف-ر سابق فر?نس$ ؛Fند<gF G:ل$ مشا:< :+ژG پا3شاG مر?کش> <+-س بن-ا3 ?<:پا :
مد+تر?ن$ Fنا ل-ند بر?J گفتگوJ فرBنگlا> <+-س B-ئت ?جر?+ی بن-ا3 س$ فرBنگ : س$ مذBب مستقر 3< سو+ل ?سپان-ا>
عضو موسس فو<:` c::?3 بر?J گفتگوJ تمدنlا : ?3+ا7؛ فت-ح$ بناتسو: عضو شو<?J ?قتصاJ3 : ?جتماعی فر?نس$>
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?ستاند?< :+ژG بر?J ?+جا3 فرصتlاJ بر?بر> نو+سندG کتاz “<:+اJ جم-ل$”؛ما<B Jلن بر?<؛Fنی 3?+اg:> 7نما7؛حک-م
?لکر?:g? J جمل$ عضو B-ئت مد+رG بانک <:تش-لد؛علی ?لسما7: مشا:< ?نو< ساu?3 <+-س جمlو< فق-د مصرعبدG ف-اللی
?نصا<J: ف-لسوe : ?سال` شناc برجست$ مر?کشی؛ن-لوفر گول$: Fنتر:پولو\+ست سرشناg? c ترک-$؛B 7F-د?لگو: معا:7
?:M شlرJ>?3 پا<+س ?g ساM #""! تا کنو7> 3ب-ر ملی سابق حزz سوس-ال-ست 3< ?مو< فرBنگ : <سان$ Bا> مشا:<
?<شد س$ :g+ر 3< کاب-ن$ \:سپن> نو+سندG کتاz “+ک 7g 3< صحن$”؛سر\ کال<سفلد: حقوقد?7 : نو+سندG> <+-س
g? : ؛کلو3 النزمنcبا7 شناg : ?؛ جول-ا کر+ستو”éمر JاlBب$ ?<3:گا Gمنتقل شد Jو3+ا7 فر?نسوl+ 7?ندgتحا3+$ فر?“
مشlو<تر+ن ف-لمساg?7 معاصر فر?نس$> ?ثر نامد?< ?: ف-لم ن$ : ن-م ساعت$ “شوF” ?ست ک$ تا<+خ شفاBی Bولوکاست <?
ب-ا7 می کند : 3< سطح جlانی ب$ عنو?7 بlتر+ن ف-لم 3< با<G ?+ن :?قع$ شناخت$ شدG ?ست. النزمن 3< سن &# سالگی ب$
xبر سر مسائل ب-ن ?لمللی مو?ضع <:شنی ?تخا G>?موB gنام$ نگا< : ف-لمساg:> مقا:مت فر?نس$ پ-وست : ب$ عنو?7 +ک
کرG3 ?ست. ?: شد+د? با جنگ ?لجز?+ر مخالفت می کرg? : 3 ?مضاکنندگاk 7وما< ضد جنگ موسو` ب$ مان-فست #!3#<
ساb۶" M# بو3. النزمن سر3ب-ر کل مجل$ “تا7 مد<7” (عصر جد+د) ?ست ک$ توسط 3:ستا7 نز3+کش \?7 پل سا<تر :
س-مو7 3: بو:F< بن-انگذ?<J شد. ?: 3< ساb M""! خاkر?u خو3 <? با عنو?7 “خرگو~ صحر?+ی” منتشر کر3 ک$
تبد+ل ب$ +ک کتاz پرفر:~ 3< کشو<BاJ مختلف ?g جمل$ فر?نس$ : Fلما7 شد؛<:ä ?:ل-و+$ مستر: نا+ب <+-س 3+و?7
JاB ر 3< 3:لت+g: :$+لبن م-شل ؛ 3+ر+و ند+اF u?>ب 3< ?نتشاB?فر?نس$؛\?7 موتاپا: مد+ر بخش عرفا7 : مذ uمحاسبا
Fکولوسکی > مد+ر کل سابق بن-ا3 شو:> J>7 ماFر3?< ن-س فر?نس$؛lکن-ن: :ک-ل > معا:7 شF:? ما<ت-ن Mمختلف 3< سنگا
: Fفر?نس$؛3?:+د <:تش-لد > <ئ-س بن-ا3 شو J>:فنا : uتحق-قا <~gموF u>?g: >3 ب-ن ?لمللی J>مکاB مد+رکل سابق <
<ئ-س بانک <:تش-لد> فا<ë ?لتحص-ل ?نست-توJ مطالعاu س-اسی پا<+س؛ شlال شف-ق > جامع$ شناc > مقال$ نو+س>
پژ:Bشگر : فعاM حقوg àنا7 : حقوà بشر ?g ?+ر?7 > نو+سندG چند+ن کتاz 3< با<G ?فر?k گر?+ی : ?سال` تند<:> ?g جمل$
“gناg 7+ر حجاz” : “جاG3 : م$”. ?: ب$ تاgگی c?> >3 +ک ت-م پژ:Bشگر?7 ?<:پا+ی تحق-قاتی <? 3< با<G <:ند
?فر?kگر?+ی 3< م-ا7 جو?نا7 مناkق شlرJ ?<:پا ب$ پا+ا7 <ساندG ?ست؛<ن$ ساموئل س-ر?u > خاخا` ?عظم سابق فر?نس$ ؛

?ب$ <3ک-ن> مد+ر سابق بن-ا3 حقوà بشر » ۵

gکل-نتو7 : ش-مو7 پر <Jgمر?کش> سا<کو Gجمل$ پا3شا g? انیlج JاB شخص-ت g? J3متعد JاB `بن-ا3 عالء?لد+ن پ-ا
<ئ-س جمlو<J ?سر?ئ-ل 3<+افت کرG3 ?ست. ۶

« شر+کا7 : حام-ا7 عالء?لد+ن» ب$ نقل ?g سا+ت عالء?لد+ن ک$ ب$ ?+ن بن-ا3 کمک مالی می کند>ب$ شرg n+ر ?ست: ب-نا3
+ا3بو3 شوF> بن-اF 3قا خا7> بن-ا3 بشر3:ستان$ ?3موند سافر?> شlرJ>?3 ن-س> شlرJ>?3 پا<+س> :u>?g ?مو<خا<ج$

d « ä>3فا} فر?نس$ : کل-مز کانفر?نس ن-و+و u>?g: <$فر?نس

B >3م-ن جا ?شا<G شو3 ک$ ?3موند +عقوz صفر? (ک$ نامش <? سافر? ترجم$ کرG3 ?ند) بانکد?< م-ل-ا<l+ >3وJ3-لبنانی 3<
حا3ث$ Fتش سوJg جنا+تکا<?ن$ Fپا<تمانش 3< موناکو 3< ساbbb M#ب$ قتل <س-د. Bمسر~ ?g ثر:u ?: بن-ا3 بشر3:ستان$
?J ?+جا3 & کر3 ک$ ?g جمل$ فعال-ت Bا+ش ساختن صدBا کن-س$ 3< گوش$ : کنا< جlا7 ?ست. با توج$ ب$ مطالب باال>
Jست (ک$ ب$ ?3عا? J3وl+ نگBو3+ت : فرl+ د?فش تبل-غB? g? ک$ +کی (Fا +ا3بو3 شو+) ?شن می شو3 ک$ ب-نا3 +ا3ما7 شو:>
خو3شا7> ?سر?ئ-ل عضو ?ساسی 7F ?ست)> 3< ساk <!""b Mرحی پ-اG3 می کند بنا` عالء?لد+ن ک$ Bدفش «?<تقاJ <:?بط

مسلماناl+ : 7و3+ا7» ?عال` شدG ?ست.

3< چا<چوB zم-ن ?Bد?e> ف-لم ن$ ساعت$ شوF (Bولوکاست) ساخت$ کلو3 النزمن با g+ر نو+س فا<سی ?g برخی تلو+ز+و7
BاJ فا<سی gبا7 پخش شد. خانم شlال شف-ق عضو «B-ئت مد+رG» بن-ا3 عالء?لد+ن 3<تبل-غ بر?J پخش ?+ن ف-لم > نقش
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فعالی 3?شتند.

?ما> پ-ش ?g ?7 ک$ ب$ معرفی برخی ?g پا+$ گذ?<?7 ?+ن 3: بن-ا3 بپرg?3+م> خوz ?ست +اJ>:?3 شو3 ک$ موضو} ?+ن
نوشت$> ب$ B-چ :ج$ مسئل$ نسل کشی +lو3+ا7 ن-ست> فاجع$ ?J ک$ با+د B >3ر فرصتی ب$ شدu محکو` گر33. نو+سندG ?+ن
Fا ب$ فاجع$ شوB>با <G3مناقش$ ?سر?ئ-ل – فلسط-ن» ترجم$ کر» G>فر?:?7 : ن-ز 3< کتابی ک$ 3<با uسطو< 3< مقاال
پر3?خت$ : نفی گر?+ا7 (+ا ?نکا<گر?7> ب$ قوM مترجم بن-ا3 عالء?لد+ن) <? ?فشا : نکوBش کرG3 ?ست. فصل پنجم کتاb z با
عنو?g? » 7 نسل کشی +کی تا ?خر?ó 3+گرJ> <نج Bاk Jرe 3+گر» ب$ ?+ن موضو} پر3?خت$ ?ست. 3< ?+ن فصل با
kر3 جنا+اu ناB Jgا : نفی گر?ئی <:شنفکر?نی چو7 گا<:J3 : <:بر فو<+سو7 ب$ باgخو?نی مختصر حو?ò3 پر3?خت$
?ست. برخالe ?3عاJ گر3?نندگا7 عالء?لد+ن> با+د ?g نسل کشی +lو3+ا7 +ک c>3 ?نسا7 3:ستان$ جlانشموM ب-ر:7 کش-د.
?+ن :?قع$ بخشی ?g م-ر?ò مشترä ?نسان-ت ?ست. بن-ا3 شو? : عالء ?لد+ن> ب$ خصلت مذBبی نسل کشی بشتر ?Bم-ت می
B3د. بر?J صl-ون-ست Bا> قتل عا` +lو3+ا7 3ل-لی بر ضر:<u :جو3 ?سر?ئ-ل ب$ عنو?7 پناBگاBی بر?l+ Jو3+ا7 3ن-است.
?+ن شانتا\J ?ست ک$ B-چ کس جرئت ?نتقاg? 3 س-است BاJ ضد?نسانی حکومت BاJ پی 3< پی ?سر?ئ-ل <? نبا+د 3?شت$
Jو3 ست-زl+ Jون-سم ب$ معنی +ک موضع گ-ر-lس-است 3:لت ?سر?ئ-ل : حتی ص g? J3ر ?نتقاB $باشد. با+د تکر?< کر3 ک
+ا ?تخاx موضع نفی گر?+ان$ ن-ست. بlتر ?ست با نقل قولی ?g ?3:?<3 سع-د فق-د> مlر باkل بر gبا7 منحرفا7 : متعصبا7
Bر 3: جناn بزن-م: «?+ن نظر ک$ Bولوکوست [کشتا< +lو3+ا7] ساخت$ : پر3?خت$ صl-ون-ست Bاست> ب$ kرg غ-رقابل
فبولی 3< ?+ن جا : 7F جا تکر?< می شو3. چگون$ می تو?ن-م ?g تما` 3ن-ا ?نتظا< 3?شت$ باش-م ک$ ب$ <نج ما ?عر?z :?قف

شوند> ?گر خو3 3<3 3+گر?B <?> 7ر چند متجا:g ب$ ما باشند> نتو?ن-م ä>3 کن-م.»

?ما> کلو3 النزمن <? بlتر بشناس-م. ?: مد+ر مجل$ «عصر نو+ن» ?ست ک$ \?7 پل سا<تر 7F <? پا+$ گذ?<J کر3. 3< گذشت$
?+ن نشر+$ نقش مlمی 3< بحث BاJ <:شنفکرJ 3<فر?نس$ ?+فا می کر3. النزمن ف-لمی 3<با<G ?سر?ئ-ل ساخت$ ک$ ?<تش ?7
کشو< بصو<تی حماس$ Fفر+ن تحس-ن می کند!. ?+ن حق 3موکر?ت-ک ?:ست.. ?: عال:G بر ف-لم شوF (3<با<G کشتا<
M?ا3 نمی کند. 3< پاسخ ب$ ?+ن سو+ z?عر g? $چ :ج-B 7F >3 $و3+ا7) ف-لم سومی ساخت$ ب$ نا` «چر? ?سر?ئ-ل؟» کl+
(لوموند- d فو<+$ #""!) ک$ چر? ?g ?نا7 سخنی نگفت$> می گو+د:«خو3 ?نا7 (?عر?z) با+د ?+ن کا< <? بکنند». با ?+ن
حرe مفت> با+د س-اBا7 3<با<G س-اB Gا> ?عر?z 3<با<G ?عر?l+ : zو3+ا7 3< با<l+ GوB J3ا بنو+سند. منطق بومی> فرق$
: G3پشت-بانی کر Gسر?ئ-ل ب$ غز? g:تجا g? :ما7 ?نسانی. ?: با تما` ن-ر>F g? >:3 $عنی منطق جنگی : ب+ J? $قب-ل : J?
3< بر?بر ?+ن سؤ?M ک$ F+ا پس ?g ?+ن تجا:g : جنا+ت نبا+د نسبت ب$ ف-لم خو3 3< مو<3 ?<تش «3فاعی » ?سر?ئ-ل تجد+د
نظر کن-د. ?: پاسخ منفی می B3د : می گو+د: «بس کن-د. بم-ا<?7 ?سر?ئ-لی Bا Bدفمند بو3 :قربانی Bم 3?3ند :لی بمبا<?7
BاJ حماc بی Bدe بو3ند : Bر مکانی <? 3gند! ?: 3< ?+ن گفتگوJ ?+نترنتی (سا+ت لوموند – b# ما<b c""!) ب$

kو< Bم$ جانب$ ?g ?سر?ئ-ل : س-است Bا+ش 3فا} کرG3 : حتی جاJ کوچک تر+ن ?نتقاJ3 نمی ب-ند.

با<:7 3?:+د <:چ-لد> ?g پا+$ گذ?<?7 ?صلی ?+ن 3: ب-نا3> بانکد?< م-ل-ا<3< فر?نسوJ ?ست ک$ 3< ن-و+رG3?g ä شدG ?ست.
JاB Jgسا äرlمی 3< تد?:` شlبن-ا3 فر?نس$-?سر?ئ-ل» ?ست. بن-ا3 خانو?3گی <:چ-لد> نقش بس-ا< م» J>ئ-س ?فتخا> :?
?ستعما<J 3< سرgم-ن BاJ فلسط-نی 3?شت$ ?ست. نقش <:چ-لدBا <? 3< تقس-م فلسط-ن نمی تو?7 نا3+دG گرفت. بن-ا3
nرk <شا7 بر حکومت بر+تان-اxو3+ا7 ب$ فلسط-ن بو3 : ب$ :?سط$ نفوl+ uاجرlمالی م Gمتر+ن تک-$ گاlم g? چ-لد:>

تقس-م ب$ سوl+ 3و3+ا7 شکل گرفت.

?ند<gF G:ل$> مشا:< :+ژG پا3شاG مر?کش : <ئ-س بن-ا3 ?نا ل-ند بر?J مدتر?ن$ ?ست ک$ Bدفش <? «نز3+کی ?Bالی 3: ساحل
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مد+تر?ن$» ?عال` کرG3 ?ست.

ب-شتر ?فر?J3 ک$ B >3-ئت مد+رG عالء?لد+ن حضو< 3?<ند> ?g حام-ا7 صl-ون-سم : 3:ست 3:لت ?سر?ئ-ل ب$ شما< می
<:ند. ?7 چ$ موجب شگفت ?ست Bمکا<J برخی <:شنفکر?7 ?+ر?نی با ?+ن بن-ا3 ?ست ک$ با õاBرJ ?نسا7 3:ستان$ :
فر+بندG> تبل-غ +lو3+ت : 3:ستی با ?سر?ئ-ل <? Fشکا<? Bدe خو3 قر?< G3?3 ?ست. gمانی ک$ صحبت ?g ?سر?ئ-ل ?ست نمی
JاB äرlفلسط-نی ?3?م$ 3?<3 : ساختما7 ش JاB م-نgسر Mگرفت. ?شغا Gسر?ئ-ل <? نا3+د? JاB 3:لت JاB تو?7 س-است

?ستعما<J ن-ز Bم-ن kو<. : 3:لت ?سر?ئ-ل با Bر kرn +ک صلح شر?فتمند?ن$ مخالفت می کند.

F+ا ب$ صرe 3شمنی کو<کو<?ن$ ?حمدJ نژ?3 : جمlو<J ?سالمی با ?سر?ئ-ل : +ا ب$ خاkر مو?ضع +lو3 ست-زJ مشمئز
کنند Fنا7 می تو?7 3ست 3:ستی ب$ سوJ 3شمن شمن خوg?>3 3 کر3.

8شمن 8شمن من $لز$ما 78ست من نAست.

J? $ر محفلی بلند می کنند چگون$ می پذ+رندند با موسسB >3 ?> $ک$ خو3 <? الئ-ک می 3?نند : پرچم الئ-س-ت J3?فر?
Bمکا<J کند ک$ +کی ?g مlم تر+ن BدB eا+ش <? تبل-غ +lو3+ت : فرBنگ +lوJ3 ?عال` : مرکز+ت ?سر?ئ-ل> ب$ ب-ا7 3ق-ق

.3gا7 نمی ساlنگ> پنBون-سم <? ن-ز 3< ?+ن فر-lتر ص

بخش فا<سی سا+ت عالء?لد+ن ک$ Bدe ?صلی ?~ <? نز3+کی ?سال` با +lو3+ت تع--ن می کند> ب$ معرفی مفصل +lو3+ت>
JاB3د! بن-اB3 نگ ?سالمی <? ب$ صفح$ ?نگل-سی حو?ل$ میB3 :لی معرفی فرg?3و3 : سابق$ تا<+خی ?7 می پرl+ بBمذ
شوF : عالء?لد+ن> ?Bد?e خوF ?> 3شکا<? ب-ا7 می کنند> ?ما Bنگامی ک$ نوبت ب$ مسئل$ <:?بط ?سر?ئ-ل : ?عر?z می <سد>
خو3 <? عقب می کشد. ?B gم-ن جا> می تو?7 ب$ ن-رنگ : فر+ب ?+ن بن-اB3اJ صl-ون-ستی پی برB .3-چ کد?` ?g 3ست
?ند<کا<?7 ?صلی ?+ن 3: بن-ا3> کوچکتر+ن ?نتقاJ3 ب$ جنا+ت BاJ 3:لت ?سر?ئ-ل نکرG3 ?ند. ?فر?J3 چو7 النزمن>

کا<سلفلد> 3: <:چ-لد> ?B 7-د?لگو> ?g مد?فعا7 سرسخت صl-ون-سم : س-است BاJ 3:لت ?سر?ئ-ل می باشند.

Bدg? e ?+ن نوشت$ g+ر سو?M بر73 حق 3موکر?ت-ک ?فر?3 3< ?نتخاz نو} فعال-ت ن-ست. قصد نشا7 3?73 چlرG :?قعی
شخص-ت Bا : تlاB3است ک$ ?حساساu ن-ک ?نساB 7ا <? ملعب$ 3ست : 3< خدمت منافع محافل مشخصی قر?< می B3ند.

النزمن> کال<سفلد : برخی 3+گر> 7F 3ست$ ?g <:شنفکر?7 برجست$ ?J <? ک$ برخی حتی +lوJ3 +ا +lوJ3 تبا<ند> ب$
g? `3 ر محقلیB >3 7ا کشاندند. ?+ناB Gب$ 3?3گا «Jو3 ست-زl+» `اl3:لت ?سر?ئ-ل> ب$ ?ت JاB س-است g? 7ر?نتقا3شاkخا
g? kنند بلک$ ب$ حما+ت بی ق-د : شرg ا 3` نمیlملت فلسط-ن می شو3> ن$ تن àحقو g? نند :لی تا صحبتg 3موکر?سی می

حکومت ?سر?ئ-ل ?3?م$ می B3ند.

بن-ا3 غالء?لد+ن 3< 3<ج$ نخست 3< خدمت تبل-غ فرBنگ +lوJ3 : صد ?لبت$ با بر3?شت BاJ صl-ون-ستی ?ست. پخش ف-لم
: ترجم$ کتاz بlان$ ?ست. Bر چند 3< ب-ن کتاB zاJ ترجم$ شدG توسط ?+ن بن-ا3 می تو?7 ?ثر با ?<g~ پر+مو لوJ <? ن-ز
7F $می تو?7 ب Gنترنتی 3: بن-ا3 +ا3 شد+? JاB سا+ت JاB $نوشت Jالبال g? $ست ک? Jصلی چ-ز 3+گر? eدB <یl3+د> منت
J?بر Gپوش-د uتبل-غا <ë?ن عالء?لد+ن بد:7 چر+? J:3ست. جا? Gشد G>ا ?شاB 7F g? ب$ برخی ً پی بر3 : 3< ?+ن نوشت$ تنlا

صl-ون-سم : منافع 3:لت ?سر?ئ-ل ?ست ک$ 3<پشت BدB eاJ «?نسا7 3:ستان$» پنlا7 شدG ?ند.
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فم$ن$سم ما&کس$ستی
 

)ا#ک& فر#ا!
مجل& « /فاتر ما5کس3ستی» (*( /سامبر +**( )

برگر/=> م3م حجر9

/=#ر=لمعاC5 !5شنگر9
• مر/=> چپگر= ن3ز =N پ3شد=95C )ا9 بوCJ5=ئی مبر= ن3ستند.

• فم3ن3سم حتی /5 /)ن برخی =N ما5کس3ست )ا Vعم ناگو=5 عج3بی =3TC Nف& شناسی بجا می گذ=5/.
Z/لعا= [خا5 Zد> مو=/ منفجر#/ N= \د]نا> 5= کنا5 می نN &ب Vکسی ک& ب& ب[ان& «5بطی ب& مر/=> ند=5/»مسائل مربو •

مقاCمتی عاجز =ست ک& /5 مباN ZN5نا> /Z=5 5 =#مانس3پاس3و> ن[فت& =ست.
• =#ن =ما فقط #کی =N /ال#ل =ست.

• /ل3ل مبرe /#گر بر=9 بر5سی مسائل فم3ن3ستی\=شت[ا9 س3ر9 ناپذ#ر س3ستم =جتماع3و=قعا موجو/ =ست.

• /5 کاپ3تال3سم ب[تر#ن =#دZ )ا ب& سک& تبد#ل می شوند.

• چ& بسا حتی بدتر!
• )ر =#دZ =نتقا/9 ـ =جتماعی ـ بی =عتنا ب& سرما#& /=95 ست3زg 9> حتی ـ /#ر #ا CN/ بر=T 9ر#فتر کر/> مکان3سم

سرکوC h ستم مو5/ =ستفا/Z )م& جانب& قر=5 می گ3ر/.

• با خرmC خرCشا> Nنا> =N =لکن3ت تحم3لی /V 5وk قرC>\ /5ست )م3ن پد#دZ /5 پ3ش چشما> ما> i5 می /)د.

• Nنا> /5ست /5 =ثنا9 پ3کاT 5ا)رZ=5 5/ 9 =#مانس3پاس3و> خو#ش\ hg ب& gس3اh =ح3ا9 سرما#& /=95 =نسانغا5تگر
C=پس3ن می 5#زند C بد#ن Cس3ل& ب& تحک3م )ر چ& ب3شتر C=بستگی خو#ش مبا/p5 می N5Cند.

• تجز#& C تحل3ل =#ن پ3وندC عدe خ3انت ضمنی ب& =مر Nنا>\ =صوال تن[ا C تن[ا =N موضع ما5کس3ستی ـ /#الک ت3کی
=مکا> پذ#ر =ست.

• =ما ب& ترت3ب!

v
نظر9 ب& گذشت&

• تصا/فی ن3ست ک& =Cل3ن مباN5=> ساNما> #افت& /Z=5 5 =حقا] حقو] Nنا>\ /5 قر> نوN/)م\ /5ست )مزما> با تشک3ل
جنبش کا5گر9 گاe ب& صحن& می ن[ند.

• /5 جو=5 جنبش بوCJ5=ئی Nنا> ک& خو=)ا> =حقا] حق شرکت /5 =نتخاباC p بر=برحقوقی /g 5موC yN پرy5C =ند\
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جنبش سوس3ال3ستی تشک3ل می گر//.

eنا>\ /5 نظاN ضمنا ن& فقط بر C <ناN قو! ب& =#ن حق3قت =مر تشک3ل می شو/ ک& علت ستم برC جنبش سوس3ال3ستی با •
=جتماعی موجو/ ن[فت& =ست.

• ب& قوg kگوست ببل\«مسئل& =حقا] بر=برحقوقی C <N مر/ /5 چا5چوh نظاC/ eلتی C =جتماعی موجو/ ن3ست.
• =#ن چ3ز9 =ست ک& جنبش بوCJ5=ئی Nنا> بر پرچم خو#ش نگاشت& =ست.

• مسئل& بر=9 جنبش سوس3ال3ستی فر=تر =N =#ن =ست.
• )د! جنبش سوس3ال3ستی Nنا> =N م3ا> بر/=شتن کل3& سد)ائی =ست ک& ب& C=بستگی =نسانی ب& =نسا> /#گر C ضمنا ب&

C=بستگی جنس3تی ب& جنس3تی /#گر منجر می شوند.

• Z=5 حل سوس3ال3ستی مسئل& Nنا> با Z=5 حل سوس3ال3ستی مسئل& =جتماعی =نطبا] می #ابد.

• ب& )م3ن /ل3ل\ )رکس ک& خو=)ا> حل )م& جانب& مسئل& Nنا> =ست\ با#د /ست /5 /ست با کسانی C5/ ک& حل مسئل&
=جتماعی 5= بمثاب& مسئل& فر)نگی تمامت بشر#ت بر پرچم خو#ش نوشت& =ند.

«./Cعنی با#د /ست /5 /ست با سوس3ال3ست )ا بر# •

 

)دC#گ /eC (v�Äv ـ +v+v) با خو=)رy شل&

نو#سندC Z مباN5 حقو] Nنا> gلمانی
=Cل3ن تئو5#س3ن فم3ن3ستی ک& ش3وZ 5فتا5 مبتنی بر جنس3ت 5= ناشی =N مؤلف& )ا9 فر)نگی C ن& ب3ولوJ#کی /=نست.

gثا5:
(v�É)) نا> چ& فکر می کنند؟N Z5خوند)ا /5 باg

(v�ÉÄ) <ناN مانس3پاس3و> علمی#=
(v�É۶) [حقو C <ناN ب3عتV

(v+*)) &3نتی فم3ن3ست )ا ـ /فاعg
(v+*Ä) ما/5 ـ بحثی 5=جع ب& مسئل& ترب3ت

(v+v۵) áمر N= Z/سوء =ستفا
ب3شتر =N صد مقال& تحل3لی 5=جع ب& جامع&

)
C =مرNC؟

• =مرZNC\ تفاpC شالو/Z =9 جنبش بوCJ5=ئی Nنا> با جنبش سوس3ال3ستی Nنا> کماکا> /5 جر#اناp فم3ن3ستی Cجو/
./5Cg 9 خو/ نمیC5 &لی کسی بC \/5=/
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• /5 =/ب3اp ب3شما5 فم3ن3ستی\ ک& =کنو> /#گر )م& چ3ز با برچسب « فم3ن3ستی» مطرâ نمی شو/\ با#د /قت ب3شتر9 ب&
خرC /=/ m مؤلف3نی 5= پ3د= کر/ ک& «مسئل& =جتماعی»5= /5 مد نظر می گ3رند.

\Nربا#/ N= ب& )ما> سا> ن3ز \Z/م3نگ3ر کرN C و5 ک& تن /5 /=/> ب& «)مکا95 =جتماعی»\ سند#کا)ا 5= عل3لV <ما( •
«بر=برحقوقی» بظا)ر عملی شدN Zناند5 محافل فر)نگی غرh بسا> N)ر =#دئولوJ#کی م[لکی =عتر=N ãنا> 5= فلج

کر/Z =ست.

• =#ن بر=برحقوقی =/عائی =ما فقط /9C5 5 کاغذ حقوقی Cجو/ /=5/.

• ما ب& مثاk )ائی /5 =#ن Nم3ن& =شاZ5 می کن3م تا گوشی /ست غافال> ب3ا#د:

v
تبع3ض /ستمز/N 9نا>

• بنا بر گز=y5 =تحا/#& =C5پا\ /g5مد Nنا> gلما>Ä( /5صد کمتر =N مر/=> gلما> =ست.
• /ستمز/ Nنا> /5 شرèC =شتغاk بمر=تب کمتر =N )مکا5=> مر/ gن[ا ست.

• گز=y5 =نست3تو9 علوe =جتماعی C=بست& ب& خ3ر#& )انس بوکلر /5 پائ3ز )م3ن ساk با5 /#گر =#ن حق3قت =مر 5= تأ#3د
می کند.

)
شانس #کسا> /5 باN=5 کا5

• بر خال! =/عا9 )م& س3استمد=5=>\ سمتگ3ر9 س3است باN=5 کا5\ س3است خانو=/Z\ س3است =جتماعی /5 ج[ت )ما>
مدk سنتی س3ر می کند ک& بنا بر g>\ مر/=> نا> 5Cg =صلی خانو=/Z محسوh می شوند N Cنا> =ندکی =فزC> بر g> /5 می

=5Cند.
• مشاغل کوتا)مدp بر=9 تضم3ن حو=#ج =ساسی خانو=/Z )ا ک& gماm س3است /5 ساk )اv+É* 9 بو/\ /#ر9 =ست ک& ب&

با/ فر=موشی سپر/Z شدZ =ند.

• Nن[ا =غلب با عدe تناسب چشمگ3رN= \9 باN=5 کا5 تنظ3م #افت& ب3رC> 5=ندZ می شوند C ب& گند=h کا5)ا9 بی /5Cنما
پرتاh می شوند C عمال ب& íخ3رZ ن3ر9C کاN5= 5=> )م3ش& حاضر ب& #ر=] بدk می شوند.

• بد#ن Vر#ق\ فشا5 بر کا5گر=> مر/ =فز=#ش می #ابد g Cن[ا باالجبا5 ب& کا)ش م3ز=> /ستمز/ تن /5 می /)ند.

• =#ن عقبگر/ لگامگس3خت& =N Nما> فرCپاشی gلما> /موکر=ت3ک gغاN شدZ =ست C ن& =N Nما> بحر=> ب& =صطالâ مالی.

• مر/)ا با#د بر=9 خاVر خو/ )م ک& شدZ ب& Vرفد=N= 95 /ستمز/ باالتر بر=N 9نا> C =مکاناp =شتغاk ب[تر بر=g 9نا>
مباZN5 کنند.

Ä
فقر í Cلت
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• فقر í Cلت /C 5)ل& =kC ب& سر=N îنا> بچ& /=5 بی شو)ر\ ب3کاC <=5 خانو=/Z )ائی ک& تعد=/ کو/کا> شا> ب3شتر =ست\
./C5 می

• تعد=/ Nنا> /5 =#ن گرZC بطو5 بی تناسبی چشمگ3ر =ست.
• حتی NC5نام& )ا9 پرفرyC بی محتو= /5 =#ن م3ا> /5#افت& =ند ک& فقر í Cلت بلحاT جنس3تی N> =ست.

• شکی ن3ست ک& ستم C تبع3ض /5 موN /5نا> قد#می تر =N سرما#& /=95 نسبتا جو=> =ست.

• =نگلس /5 =ثر خو/\ تحت عنو=> «منشاء خانو=/Z\ منشاء مالک3ت خصوصی C منشاء /Cلت»=ثباp می کند ک& ستم بر
Nنا> با مناسباp =قتصا/9 /5 5=بط& =ست.

• «/5 5=بط& با تکث3ر ثرN= \pC سوئی مقاC e منزلت مر/=> /5 خانو=/Z نسبت ب& Nنا> باالتر می N= C /C5 سو9 /#گر\
محرک& الeN پد#د می g#د تا مر/=> با سوء =ستفا/N= Z مقاe خو#ش /5 خانو=/Z ب& تض33ع (حقو] ما/5) C کو/کا> بپر/=Nند.»

• حتما نبا#د با )م& تفاس3ر =نگلس مو=فق بو/\ Cلی تحق3ر C تخف3ف Nنا> )مو=Z5 با C=بستگی =قتصا/g 9نا> /ست /5 /ست
می C /C5 =#ن C=بستگی )مر=Z با مالک3ت خصوصی پد#د gمدZ =ست.

 

5g=مگاZ )دC#گ /eC /5 برل3ن

Ä

Nن[ا C=بست& می مانند!
• =کنو> /5 کاپ3تال3سم ب& مناسباC p=بستگی مبتنی بر پد5ساال95 قد#م =ستمر=5 بخش3دZ می شو/\ چ3ز9 ک& Tا)ر= ب& نفع

مر/)ا ست\Cلی C=قعا ب& نفع نظاe =قتصا/9 حاکم =ست.

• کا5 باNتول3د9 بی =جر C مز/ 5=\ مثال بزá5 کر/> بچ& C پرستاN= 95 پ3ر=> 5= کماکا> Nنا> بدyC می کشند.
• ب3م& پرستا5#اN پ3ر=نو ب3ما5=> )م تغ33ر9 /5 =#ن ماجر= پد#د ن3اZ/5C =ست.

• =#ن #کی =N پد#دZ )ا9 خو/C#ژZ سرما#& /=C 95=پس3ن =ست ک& مطالباp چپ )ا 5= بی کوچکتر#ن )ر=سی ب& خدمت
می گ3ر/\ =گر ب& نفع مثال =قتصا/ ب3م& باشد.

• شرکت )ا9 ب3م& ببرکت g> چا] C چل& می شوند\ عو=مفر#بی بر تخت می نش3ند\Cلی ساختا5)ا9 بن3ا/9 جامع& /ست
نخوZ/5 می مانند C ن[ا#تا hg N= hg تکا> نمی خو5/.

C شیNموg 9ا( Z5C/ <ب3ما5=> قا/5 ب& /#د C <کو/کا C <=پ3ر N= 5Cکش3د> کا5)ا9 پرستا95 ضر yCنا> بدل3ل بدN •
شرکت /N 5ندگی مبتنی بر کا5 «5سمی»نمی شوند.

• )مچنا> C )نوN= N =#ن بن بست Z=5 خرmC بن3ا/9 ب& ب3رC <Cجو/ ند=5/\ =لبت& )ر =N گا)ی نجاp =ستثنائی فر/9 م3سر
می شو/.
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• =#ن #کی =N ضعف )ا9 بزá5 جنبش Nنا> =ستک& مطالباp مربوV ب& کو/کستا> )ا C ش3رخو=5گاZ )ا 5= بطو5 مستمر
C پ3گ3ر بر=9 بس3ج Nنا> مو5/ =ستفا/Z قر=5 نمی /)د.

• /5 کشو5)ا9 منفر/N \9نا> ب& عدC e=بستگی ب3شتر9 /ست #افت& =ند.
• /5 =#ن جو5 کشو5)ا N> )ا باند=ZN کافی ش3رخو=5گاC Z کو/کستا> /5 =خت3ا5 /=5ند.

• /g 5لما> تبل3غاp کنسرC=ت3و کماکا> مؤثرند ک& گو#ا /=من ما/5 ب[تر#ن ش3رخو=5گاC Z کو/کستا> بر=9 کو/کا> =ست.

N= 5=نسانی با#د /5 5=بط& با کو/کا> ش3رخو= pک& =حساسا Zشد eعال= C &گرفت p5کافی صو pم3ن& تحق3قاN 5 =#ن/ •
=ل[3ت مقدسش خاC m5 ب& مناسباp =نسانی C=5/ شو/.

• حتی /5 ساv�É* k فم3ن3ست ت3زب3نی ب& ناe )دC#گ /eC تشخ3ص /=/ ک& «=N ما/5#ت با#د پ3& )و#ت منسوh بد=> جد=
شو/.»

• /5ست /5 )م3ن عرص& =#دئولوJ#کی ک& Tا)ر= جنبش Nنا> /5 ساk )اv+۶* 9 پ3شرفت )ائی کسب کر/Z بو/\
=مرZNC ما شا)د =ح3ا9 مناسباp قدp5 کنسرC=ت3و )ست3م.

• /Z5C/ 5 بحر=> مالی )ر جا ک& سو/9 تصو5 می شو/\ مو5/ حمل& قر=5 می گ3ر/.

C 95=/ &قب3ل بچ N= تول3دNمی شوند (کا5 با hنج3ر کا5 محسوN &نا> بطو5 سنتی ضع3ف تر#ن حلقN &نجا ک= N= •
مر=قبت =N ب3ماC <=5 پ3ر=> کماکا> کا5 محسوh نمی شو/) می تو=نند /C 5=بستگی حتی =المکا> بی حد C حصر با حتی

=المکا> کمتر#ن /ستمز/ نگ& /=شت& شوند.

• چند ماZ قبل\ تقر#با بی سر C صد=\ تو=نستند حق مخاN m5ندگی 5= ب& N#ا> Nنا> تغ33ر /)ند\ =نگا5 ن& =نگا5 ک& Nمانی
جنبش Nنانی Cجو/ /=شت& =ست.

• Vولی نمی کشد ک& قو=عد مربوV ب& فر=غت =N کاZ5C/ 5/ 5 حاملگی ن3ز /g 5لما> تغ33ر /=/Z می شو/\ بی gنک& با
مقاCمتی جدC5 9برC شو/.

۴

=ستثما5 مضاعف (/Cگان&) Nنا>
• =#ن #ک حق3قت =مر =ست ک& Nنا> کا5گر تحت =ستثما5 مضاعف قر=5/=5ند.

• منظوN= 5 =ستثما5 مضاعف ن& C=بستگی =جتماعی ـ =قتصا/9 بلحاT تا5#خی ک[ن& ب& ساختا5)ا9 پد5شا)ی\ بلک&
=ستثما5 مختص سرما#& /=95 =ست.

• =ستثما5 مضا! C #ا /Cگان& Nنا> #عنی =#نک& gنا> =N سوئی مثل )مکا5=> مر/شا> =ستثما5 می شوند N= C سو9 /#گر
بمثاب& N>\ ب& )ما> م3ز=> ن3ز /5 کا5 باNتول3د9 ب& ب3گا95 کش3دZ می شوند.

• بر=9 =ستثما5 نوeC/ è (فر=ب[رZ کشی) =لبت& /ال#ل N#ر =قام& می شو/:

v

• Nنا> /Z5C کاg5مو9N خوبی ند#دZ =ند.



)01- /."- » ,+$*$#( )'ر%#$#"!10:25 08.08.11

Seite 6 von 14http://www.hafteh.de/?p=18561

)

• Nنا> =N ع[دZ کا5)ا9 سنگ3ن برنمی g#ند.

Ä

• Nنا> ب& سبب بچ& /=95 م3ز=> فر=غت =N کا5شا> ب3شتر =N مر/)ا ست.
• C ب[ان& )ا9 /#گر.

• =#نک& Nنا> ب& سبب =نجاe «کا5 باNتول3د9»بی =جر C مز/\ =مکا> شرکت بر=برحقو] /N 5ندگی مبتنی بر کا5 پ3د= نمی
کنند\ =صوال ب& نفع Vبق& حاکم& تماe می شو/.

• =ما =#ن =ستدالk کشکی ک& /5 پشت سر g>\ تو=فق مسکوp مر/=> با جر#ا> موجو/ قر=5 /=5/\ فقط #ک ب[ان&
=#دئولوJ#کی =ست.

• /C 5=قع\ تن[ا /ل3ل بر=9 =ستثماN 5نا>\ /ل3ل =قتصا/9 =ست.

• =گر ما حو=õ خو/ 5= بر )م3ن پ3وند متمرکز ساN#م\ بحث فم3ن3ستی س[لتر خو=)د شد.

• ما =#نجا /C <g 5=حد با /C عنصر تحل3لی سر C کا5 پ3د= می کن3م:
• مسئل& جنس3ت ستمکش C مسئل& Vبق& تحت =ستثما5.

• Nنا> معلق ب& Vبق& مز/بگ3ر تحت =ستثما5 مضاعف قر=5 /=5ند.
• /5 =#ن مو5/\ سطوâ مف[ومی Vبق& C جنس3ت )مد#گر 5= قطع می کنند.

• /5 بحث فم3ن3ستی\ بحث /5 باC5 Z5=بط /C سطح مف[ومی #ا/شدZ فضاC 9س3عی 5= ب& خو/ =ختصاú می /)د.
• شکی ن3ست ک& «مناسباp جنس3تی بر=9 کاپ3تال3سم سو/مند =ست»\ سو/مند =N نقط& نظر =نباشت سرما#&.

• مر=جع& کن3د ب& مقال[جنس3ت V Cبق& =N توماõ لو5

pعا می کند ک& مناسبا/= C کا/م3کی فم3ن3ستی توسع& #افت& =ست\ پا فر=تر می ن[دg س3ستم»ک& /5 محافل C/ 95تئو» •
جنس3تی 5= با#د )متر=N با مناسباV pبقاتی تلقی کر/.

• =#ن بد=> معنی =ست ک& ستم کاپ3تال3ستی C ستم پد5شا)ی معناC 9=حد9 /=5ند C مکمل #کد#گرند.

• =#ن تئو95 بطرN پا#ا> ناپذ#ر9 فرمولبند9 شدZ\ مو5/ بحث قر=5 گرفت&\ تأ#3د C تکذ#ب شدZ =ست.
• بر=9 کسانی ک& =N کن& ماجر= بی خبرند\ بحث فم3ن3ستی سر C ت& ند=5/.

• =حتماال\ علت «عدe =شتغاk کافی با مسئل& فم3ن3سم ما5کس3ستی ـ قبل =N )م& ـ =N سو9 کمون3ست )ا» )م3ن =ست.
(کر#ست3نا ف3شر)

۵

Vبق& C جنس3ت
• gغاNگاZ فم3ن3سم ما5کس3ستی /5ست /5 )م3ن جا ست:



)01- /."- » ,+$*$#( )'ر%#$#"!10:25 08.08.11

Seite 7 von 14http://www.hafteh.de/?p=18561

• با مبدû قر=5 /=/> مف[وe ما5کسی «Vبق&» می تو=> =ستثماN 5نا> 5= تجز#& C تحل3ل کر/ N= C تکر=5 خطا9 =صلی
جنبش gکا/م3کی بوCJ5=ئ3گشت& Nنا> نجاp #افت.

• خطا9 #ا/ شدZ /5 جستجوZ=5 9 حل /5 چا5چوh س3ستم =قتصا/9 کاپ3تال3ستی بو/.

• معا5! تاکنونی مربوV ب& مقول& )ا9 متفاV pCبق& C جنس3تبا#د با5 /#گر بطو5 س3ستمات3ک /5 بحث ب& خدمت گرفت&
شوند.

pمقوال pC9 تحل3لی متفاC5 نظر بگ3ر#م\ بالفاصل& ب& ن3ر/ k=5لما> فدg &5= /5 جامع «eنا> «عالی مقاN قتی ک& ماC •
Vبق& C جنس3ت پی می بر#م.

• C=قع3ت =#ن =ست ک& /5 کاپ3تال3سم لقم& )ا9 چرC h نرمی نص3ب Nنا> می شو/:
• /g 5لما> فدN= k=5 پا#ا> ساk )ا9 ب& =صطالâ «=عجاN =قتصا/N \«9نا> =مکاناتی 5= بدست Z/5Cg =ند ک& /5

فرماس3و> )ا9 پ3ش3ن حتی ب& خو=h )م نمی تو=نستند بب3نند.

• علت =#ن پد#دN= \Z سوئی /5 =5تقا9 سطح gموN yNنا> =ست N= C سو9 /#گر /5 =عتال9 خو/gگا)ی gنا> =ست ک& بی
تر/#د ثمرZ فعال3ت فم3ن3ستی =ست.

• =ما قبل =N )م&\ C5ند)ا9 تحوk /5 =#ن پد#دZ /خ3ل =ند:
• مر=کز قدp5 کاپ3تال3ستی می ب3نند ک& مالحظ& Nنا> الeN =ست\ مالحظ& =9 ک& /5 ساk )ا9 قبل الeN نبو/.

Zنا> 5= ب& نفع سرما#& مو5/ ب[رN \جتماعی= pشرکت /5 ح3ا N= 9کنو> ب& جا9 خان& نش3ن کر/>\ ب& جا9 جلوگ3ر= •
95C قر=5 می /)ند.

• =مکاناp توسع& جد#د بر=N 9نا> =N چ& قر=5ند؟

• ما /5 محافل فم3ن3ستی چپ حتی با سوء تفا)م /5 =#ن Nم3ن& برخو5/ می کن3م.
• gن[ا =گر #کی =N ب& =صطالâ «ما» ب& پست C مقامی /5 جائی برسد\ 5ئ3س شرکتی C #ا کنسرنی شو/\ =#ن پد#دZ 5= ب&

حساh پ3شرفت =مر Nنا> جا می Nنند.

• NC5نام& ما5کس3ستی ئی /5 سپتامبر +**( با =بر=N تأسف =عالe می کند ک&«/Ä* 5 کنسر> N#ر چتر /=کس gلما>\ بنا
Cبا5با5= کوکس جز eب& نا <N سامبر �**()\ تن[ا #ک/ Äv) 9Jم3ن& تکنولوN 5/ &(Cنست3تو9 کا5لسر= y5=بر گز

ü5ساN 9#منس بو/Z =ست.»

• تأسف می خو5ند =N =#نک& فقط #ک Nنجزü5 Cسا9 فاسدتر#ن C کا5گرست3زتر#ن کنسر> gلما> =ست.

• g#ا =گر Nنی ببرکت جانفشانی )اN 9نا> /5 /)& )ا9 =خ3ر /5 مؤسس& =9 پست C مقامی بدست 5Cg/\ =#ن بد=> معنی
=ست ک& جنس N> بطو5 تماe =جتماعی موضع ن3رCمند9 کسب کر/Z =ست؟

!Zن&\ ب& )3چوج& من =لوجو •

• قطب نما /5 =#ن Nم3ن& =N قر=95 /#گر =ست:
C ب& ق[قر=9 فقر <N 9ا( Z/مزما> تو( Vمی گ3ر/\سقو p5بق& حاکم& صوV &مؤسساتمتعلق ب pبقاV5/ <ناN ترقی •
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íلت =ما /5 بطن جامع& شدp می #ابد.

• مر=جع& کن3د ب& فم3ن3سم بوCJ5=ئی C #ا )مبستگی Nنا>؟ کالC/#ا C=نگر#ن

• =مکاناp ترقی شغلی فقط شامل حاk =قل3تی =N Nنا> می شو/.

k=5لما> فدg شیNموg جنس3تی /5 س3ستم Tنی 5= بلحا#NC 9شی ب3ن =لمللی #ونسکو نا5سائی )اNموg y5=خر#ن گزg •
نشا> می /)د.

• بو#ژg 5/ Zلما> فدg k=5موC yN ترقی شغلی =فر=/ C=بستگی جد9 ب& جا#گاZ =جتماعی C =مکاناp مالی C=لد#ن /=5/.
pجتماعی تحت تبع3ض بر=9 =مکانا= Tا9 بلحا( Z/با تو Z=ن[ا ـ ب& مثاب& جنس3ت تحت تبع3ض ـ مجبو5ند )مرN •

gموNشی ب[تر مباZN5 کنند.

• تحل3ل چند C چو> 5=بط& Vبق& با جنس3ت Z=5 5= بر=9 توض3ح ما)و9 ناکامی )ا9 جنبش Nنا> )مو=5 کر/Z =ست:
• Nن[ا خو/ 5= ب3شتر ب& گرZC =جتماعی مع3نی متعلق می /=نند تا ب& جنس3ت خو/.

C &بقV» 5 5=بط& با/(v++۵ ـ v++v) &کCما5گا5تا =شتانر C 5#کس Zسو9 پطر= فر N= Zمدg ب& عمل pمطالعا •
جنس3ت» ن3ز =#ن حق3قت =مر 5= تأ#3د می کنند.

• gن[ا /5 5=بط& با =#ن سؤ=k ک& «چ& چ3ز =نسا> )ا 5= ب3شتر ب& )م پ3وند می /)د C #ا /5C می ساN/؟»\ بکمک شاخص
C تحت تأث3ر pا9 جنس3تی بشد( pCمتأ)ل3ن ب& =#ن نت3ج& می 5سند ک& تفا yNموg سطح C قب3ل حرف&\ شغل N= ائی(

سلط& تفاpC )اV 9بقاتی =ند.

• نت3ج& =#ن ک& =گر Nنا> گرZC =جتماعی مع3نی\ مثال کا5مند=> متوسط C #ا عالی تر تقس3م کا5 مع3نی /5 عرص&
خانو=/Z\ مثال ترب3ت کو/کا> 5= ب& ع[دZ می گ3رند\ =#ن =مر ن& /5 5=بط& با )م& Nنا>\ بلک& /5 5=بط& با گرZC =جتماعی

خو/ =ست.

• (برخو5/ مکان3کی C تقل3لگر=ن& ب& مسئل& )مبستگی Nنا> 5= می تو=> =N نحوZ سؤ=k /5#افت. مترجم)

• gن[ا =N =#ن C5\ می تو=نند کمک مالی /Cلتی /5 5=بط& با ترب3ت کو/کا> 5= ب& پد5 خانو=/N= Z صم3م قلب قبوk کنند\
خو/ 5= مترقی بانگا5ند C موقع =نتخاباp مجلس\ ب& حزh /موکر=p ـ مس3حی 9û5 /)ند.

• =N Nنا> نمی تو=> ـ حد=قل تا Nمانی ک& منافع =جتماعی مشتر† /5 ب3ن نباشد ـ )مبستگی نسبت ب& =فر=/ متعلق ب&
جنس3ت خو/ =نتظا5 /=شت.

• N> بو/> ب& تن[ائی کافی ن3ست.
• =کثر =Cقاe/g \p بمثاب& N>\ /5 م3ا> Nنا> حتی تن[اتر =ست.

• (بر=9 فعال3ت س3اسی /5 نظر گرفتن =#ن Cضع C حاk مف3د =ست.
• من =ما بر gنم ک& /5 جو=5 بر/=شت )ا9 =مپ3ر#کی )وش3ا5=ن& /N 5م3ن& فقد=> )مبستگی م3ا> Nنا>\ با#د باند#ش3م ک&

Nنا> )ز=5=> ساk =ست\ ک& نتو=نست& =ند C /=Ng بر=بر Nندگی کنند.
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• gن[ا )م3ش& جنس3ت تحت ستم بو/Z =ند.
• =ما عل3رغم =#ن[ا )م&\ /ستا5C/)ا9 چشمگ3ر9 بدست Z/5Cg =ند.)

۶

تعلقاV pبقاتی کجائی؟
• مسئل& خو/تنظ3می Nنا> چ& نسبت ب& گرZC =جتماعی خو/\ چ& نسبت ب& Vبق& خو/\ چ& نسبت ب& جامع& خو/\ چ& نسبت

ب& =CضاC è =حو=k مشخص ـ گ& چن3ن C گاZ چنا> ـ مسئل& فم3ن3ستی صر! ن3ست.

• g> 5= می تو=> بر=9 تمامت فعال3ت ما5کس3ستی ثمربخش ساخت.
• =#نک& شعوV 5بقاتی /5 نئول3بر=ل3سم چگون& می تو=ند توسع& #ابد C ب& عمل س3اسی منت[ی شو/\ مسئل& =9 =ست ک&

Tا)ر= =N سو9 )ر پژC)ش ما5کس3ستی مطرâ می شو/.

• «پاشن& gش3ل تئوV 95بقاتی ما5کس3ستی =#ن =ست ک& /g 5> پ3وند م3ا> موقع3ت Vبقاتی «=Cبژکت3ف» C شعوV 5بقاتی
C عمل Vبقاتی «سوبژکت3ف» ب& =ند=ZN کافی توض3ح /=/Z نشدZ =ست. ()انس گونتر بل «Vبق& C جنس3ت» ۶**()

C نا> /#گر 5= تحت =ستثما5 قر=5 /)ندN 9= &کوچکتر#ن /غدغ <Cنا> متعلق ب& قشر =جتماعی حاکم می تو=نند بدN •
عمال منافع Vبقاتی 5= بر منافع جنس3تی مقدe /=5ند.

• Nنا> ب& =صطالâ «غالب» (/Cم3نانت) چن3ن کا95 5= حتی نشان& =#مانس3پاس3و> می /=نند.
• gن[ا =ما /C 5=قع\ مناسباp =ستثماC 95ضع شدN= Z سو9 مر/)ا C منحصر ب& مر/)ا 5= بی =عتنا ب& تعلقاp جنس3تی

=ستمر=5 می بخشند\ ب& جا9 =#نک& N#ر عالمت سؤ=k قر=5 /)ند C تاC 5 ما5 ساNند.

• صد5 =عظم& =9 ک& تمامت س3است /=خلی 5= ب& مر=/ مر/ خو#ش محوk می کند C حل C فصل /شو=5تر#ن حقکشی
)ا9 حقوقی /5 قانو> =ساسی 5= ب& ع[دNC Z#ر /=خلی مر/ می گذ=5/\ چن3ن کا95 ن& حاکی =N =#مانس3پاس3و>\بلک& حاکی

=N حاکم3ت Vبقاتی =ست.

É

فم3ن3سم پست مد5>
• جامع& شناسی ب& ناe فر#قا )اáC می نو#سد:

• « فم3ن3سم پرZJC =9 بر=9 تحوk جامع& بو/\ تا Nنا> ن3ز بتو=نند /N <g 5ندگی حقوقمند C معامند9 /=شت& باشند.
• =#ن =/عا ک& با =حقا] بر=برحقوقی C <N مر/ نمی تو=> ب& =#ن )د! 5س3د\ بلک& بر=9 ن3ل بد=> ب& تشک3ل جامع& جد#د9

ن3اN /=5#م\ سبب شدZ ک& پرZJC فم3ن3سم 5فت& 5فت& کنا5 ن[ا/Z شو/. »

•موeC/ m جنبش Nنا> ک& با جنبش ب& =صالâ ساk )اv+۶� 9 شرèC شدZ بو/ C «پرZJC» بزá5 نام3دZ می شد\ Tا)ر=
شکست خوZ/5 =ست.

• #کی =N مشخصاg p> ب& چالش کش3د> کلون3ال3سم (=ستعما5)بو/.

• N> بطرN مبالغ& =م3ز9 «بر/Z»تلقی می شد ک& =عتر=ã فم3ن3ست )اg 9فرgCمر#کائی 5= بر=نگ3خت ک& gن[م ب& نوب&
خو/ =عتر=ã مستدk فم3ن3ست )ا9 =س3ائی g Cفر#قائی 5= ب& /نباk /=شت.
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• =#ن[ا فقط =شاZ5 ب& برخی =N خطوV =ختال! نظر /5 =#ن م3ا> بو/.

• ب& نظر کسی ک& ب3رC> گو/ =#ستا/Z\ چن3ن می g#د ک& گو#ا Nنا> با #کد#گر ب3شتر =ختال! /=5ند تا با مر/)ا.

• =ما قضN= &3 چ& قر=5 =ست؟

• بر=9 تحل3ل =#ن قض3& ک& چر= موeC/ m فم3ن3سم ب3ن =لمللی ب& قطر=p ب3شما5 مجز= =N )م تجز#& شدZ\ ب[تر =ست ک&
نظر9 ب& پد#دZ «پست مد5ن3سم»بافکن3م ک& بطو5 تماe =جتماعی C=5/ صحن& شدZ =ست.

• )ما> Vو5 ک& من /5 مسئل& شعوV 5بقاتی Nنا> پ3شن[ا/ کر/e ک& مسئل& Nنا> 5= )م ب& مثاب& مسئل& فم3ن3ستی C )م ب&
مثاب& مسئل& ما5کس3ستی /5 نظر بگ3ر#م\ ب& )ما> سا> )م پ3شن[ا/ می کنم ک& نقد جنبش فم3ن3ستی 5= /5 /=5بست کلی نقد

=N «پست مد5ن3سم»=نجاe /)3م.

• بخش =عظم پژC)ش فم3ن3ستی =مرZNC /5 )ر حاN= k بر5سی gنچ& ک& )ست\ gنچ& ک& بو/ C نقد gن[ا تشک3ل #افت& =ست.
• /5 مجل& 5gگومنت شما�v Z5( مثاk )اN 9#ا/9 /5 =#ن مو5/ تحت عنو=> «عناصر فم3ن3سم چپ نو»منتشر شدZ =ست.

• =N =#ن Vر#ق شا#د بتو=> خو/ 5= کمتر /C 5ضع موجو/ مقصر =حساõ کر/.

• شاخص م[م «پست مد5ن3سم»ک& با پا#ا> گرفتن /C5 Z5Cنق سرما#& /=95 پد#د gمد\ نسبی قلمد=/ کر/> بی کم C کاست
کلyN5= &3 )ا\ مفا)3م C )نجا5)ا ست.

• پست مد5ن3سم /5 معماg \95م3زN= 9= Z عناصر =ست3ل )ا9 قد#می با عناصر /لبخو=)ی =N =#نجا g Cنجا 5= با )م ترک3ب
می کند C ب& مثاب& «=ست3ل» معما95 جا می Nند.

• با =عالe 5س3د> ب& «پا#ا> تا5#خ»\ فاتح& بلند باالئی بر تما#الp =#مانس3پاس3ونی خلق )ا9 تحت ستم C بخش =عظم
جمع3ت کشو5 می خو=ند.

• جمل& قصا5 «)م& چ3ز نسبی =ست!»=N عالی تر#ن سرما#& فکر9 حکا#ت می کند\ Cلی صرفنظر =N )ر نوè مسئول3ت
./5C= می kنفع3ت 5= ب& /نبا#í èر نو( C شناسی

• /5 عالم مباحث پست مد5ن3ستی\ )ر کس با#د خو/ 5= ب& مثاب& سوبژکت )ر باN= 5 نو کشف کند.

• بد#ن Vر#ق\ N> ب& معنی عاe کلم& معنی خو/ N= =5 /ست می /)د.
•Nنفقط می تو=ند /N 5نا> منفر/ =N خد#ج& تا 5باب& خالص& شو/.

• بد#ن Cس3ل&\ =نسا> )ا می تو=نند خو/ 5= تا /k شا> می خو=)دتحقق کشکی C =لکی ببخشندC N= CفوNg 5=/9 سرمست
شوند.

• مناسباC p=بستگی =N )م& نوè\=ما عمال /ست نخوZ/5 می مانند.

• =N ساC v+�* k بالفاصل& بعد =N پا#ا> gلما> /موکر=ت3ک\ )ر NC5 =نسا> )ا9 ب3شتر9 /5 ال ب& ال9 چرi )ا9 ماش3ن
ب[ر95C Z =نسا> ست3ز سرما#& /=C 95=پس3ن خر/ C خر=h می شوند Cلی عل3رغم =حساí õلت C =/باNC5 5 =فزC>\ قا/5

ب& نشا> /=/> مقاCمت C5شنفکر=ن& ن3ستند.
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• ب& قوk /کتر 5Cنر سپمن\«=g Nنجا ک& مکان3سم )ا9 موجد نابسامانی )ا9 =جتماعی ـ =قتصا/9 مو5/ بحث قر=5 نمی
گ3رند C علل ب3گان& فرمائی C معضالN pندگی نا شناخت& می مانند\ =عتر=ã سمبول3کی می تو=ند بر=حتی /5 /=5بست
9=/= C /مت\ با/ ب& غبغب =ند=خت& می شوCمقا C 5=ست 5=ستکی ã=تفکر س3ستمگر= جاگذ=95 شو/ (#عنی ب& جا9 =عتر
=عتر=Z/5Cg5/ ã می شو/. مترجم)»(5Cنر سپمن\ «پا#ا> =نتقا/ =جتماعی؟ پست مد5ن3سم )م =#دئولو9J ـ )م C=قع3ت»

()۵۵ ú \)***
�

<N 9جند5 ب& جا
• کی /لش نمی خو=)د مد5> باشد؟

• پست مد5ن3سم ما 5= بطو5 فرماk ب& س3لی =N مفا)3م می بند/.
• مفا)3م N#ر =g N> جمل& =ند:

(kگلوبا ) 5ضی= eتما •
• /)کدZ (C#لج)

• خانو=/Z ناتنی (خانو=/Z =9 ک& مر/ C #ا N> کو/کی m=C/N= N= =5 /#گرy ب& )مر=Z می 5Cg/. مترجم)
• =Vالعسرگمی (=#نفو ت3نمنت: تخل3صی =N =نفرماس3و> C =#نترت3نمنت: =VالC è سرگرمی)

• مفا)3می ک& بحث /5خو5 خو/ V =5لب می کنند C مسائل منفر/ 5= تا عرy مسائل =صلی =عتال می بخشند\ g> سا> ک&
Z5ب& بحث /5با C /Nسا <g /5=C =5 نک& فو95 نسب3تیg با> 5=ند\ بیN نان&» 5= برN» ZJ=C &جرئت حتی نمی کند\ ک <N

./N=/م3ن& بپرN کا5 خو#ش /5 =#نC/کر

• ماجر= =N =#ن قر=5 بو/ C مشکل خاصی پ3ش ن3امد.
• حتی «مسائل ح3اتی Nنا>» بوس3ل& «جر#ا> =صلی جند5» (جند5 م3ن =ستر#م3نگ)جا#گز#ن شد\ /5 پرCندZ /5خو5

قر=Z/=/ 5 شد C فاتح& بلند باالئی بر=#ش خو=ندZ شد.

• (جند5 م3ن =ستر#م3نگ بر=برسا9N جنس3ت )ا 5= =/5 )م& سطوâ جامع& =عالe می کند.
• فر] جند5 م3ن =ستر#م3نگ با س3است مربوV ب& Nنا> Tا)ر= =#ن با#د باشد ک& )ر /C جنس3ت /V 5رâ برنام& )ا /خ3ل

باشند.
• =#ن =صطالâ پست مد5ن3ستی 5= =تحا/#& =C5پا )م /5 قر=5/=/ (v++É ـ +++v) /5 مو5/ بر=برسا9N =تحا/#& =C5پا

بکا5 بر/ C بد#ن Vر#ق )م& =عضا9 =تحا/#& =C5پا بر=برحقو] شدند. مترجم)

• «م3ن =ستر#م3نگ»پ3شن[ا/9 =تحا/#& =C5پاموجب بدتر شد> Cضع Nنا> =C/ N نظر گر/#د:

v
• =#ن =مر منجر ب& =N ب3ن 5فتن کامل مسئل& Nناند5 سطح کمون[ا (Cال#اp) C =#االp شد.

• بد#ن Vر#ق\ /#گر =N =5گا> نظاp5 بر 5عا#ت بر=برحقوقی Nنا>\ خان& Nنا>\ نما#ندگا> Nنا> نشانی نماند.
• ساختا5)ا9 حما#ت =N Nنا> =N ب3ن 5فتند\ بدC> =#نک& ساختا5)ا9 قابل ق3اسی جاg 9ن[ا 5= بگ3رند.

)
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• =جباN 5نا> ب& =ستعماk =#ن مفا)3م نا/ق3ق ب& )نگاe =ستفا/N= Z مطالب تحق3قی\ تقاضا9 /5#افت کمک مالی C کا5 /5
مر=کز /=نشگا)ی /5 /ستوNC5 5 قر=5 گرفت.

• ب& )م3ن سا> ن3ز C5ح3& مقاCمت جنبش Nنا> C مر/=> )مجنسگر= /5)م کوب3دZ شد.
• نقش Nنا> C مر/=> )مجنسگر= /5 =موC/ 5لتی برسم3ت شناخت& شد\ بی gنک& ب[بو/N 5/ 9ندگی gن[ا پد#د g#د.

• =شتباZ /#گر9 )م Cجو/ /=5/ ک& با#د مو5/ بحث قر=5 گ3ر/ g C> عباp5 =ست =Nفم3ن3سم C5= Cت3ک

 

(v+ÄÄ ـ v�۵É) کال5= ستک3ن

س3استمد=5 سوس3ال3ست gلما> C مد=فع حقو] Nنا>
نما#ندZ فر=کس3و> =نقالبی ـ ما5کس3ستی /5 حزh سوس3اk ـ /موکر=g pلما>

(v+vÉ) õسپا5تاکو= ZCعضو گر C <لماg p=ـ /موکر kسوس3ا hحز N= منشعب3ن Cجز
عضو5 کم3ت& مرکز9 حزh کمون3ست gلما>

(v+Ä)) <لماg 5ئ3س مسن مجلس
=N مؤسسا> ب3ن =لملل /eC جنبش سوس3ال3ستی کا5گر9

<N ب3ن =لمللی NC5 <=مبتکر N=
عضو )3ئت =جر=ئ3& ب3ن =لملل کمون3ستی

عضو5 کم3ت& مرکز9 حزh کمون3ست gلما>
gثا5:

(v��+) حاضر kنا> /5 حاN &مسئل C نا> کا5گرN
(v��+) <N C نشجو=/

(v+*É) <ناN pمسئل& حق =نتخابا
(v+v+) کال5= ستک3ن C á5لوکزمبو =NC5

(v+)+) لن3ن N= ا/ما> )ائی#
(v+۶* ـ v+۵É) 9نوشت& )ا9 منتخب س& جلد C سخنر=نی )ا

(v+۵۵) (نوشت& )ا C ندگی )ست (مجموع& سخنر=نی )اN &مم کNنجا برg می خو=)م

حق 9û5 بدNg <C=/9 =قتصا/9 معاCض& =9 =ست ک& =yN5 ند=5/\ )م3ن C بس.
=گر 5)ائی =جتماعی منوV ب& حقو] س3اسی می بو/\ می با#ستی /5 کشو5)ائی ک& حق =نتخاباp )مگانی Cجو/ /=5/\

مسئل& =جتماعی Cجو/ ند=شت& باشد.
5)ائی N> ـ بسا> 5)ائی کل بشر#ت ـ تن[ا C تن[ا ب& 5)ائی کاN= 5 بند سرما#& منوC C V=بست& =ست.

تن[ا /5 جامع& سوس3ال3ستی =ست ک& Nنا> ـ بسا> کا5گر=> ـ ب& )م& حقو] خو/ بی کم C کاست /ست می #ابند.
کال5= ستک3ن

+
فم3ن3سم C5= Cت3ک
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C فقد=> =بعا/ =حساسی جنس3ت Zنگاg \ت3کی =ستC5= /گر ب& /=من& تأث3ر =#ن حق3قت =مر باند#ش3م ک& =نسا> موجو= •
=C5ت3ک =نسانی /5 خطوV ما)وy= 9 /5 مباحث ما5کس3ستی غ3رقابل قبوk جلوZ خو=)د کر/.

• Vبق& حاکم& =N =#ن حق3قت =مر ب[تر باخبر =ست.

• ما5کس )م =N =#ن حق3قت =مر ب[تر باخبر بو/\ Cلی بحث /5 =#ن باZ5 5= ب& فرصتی /#گر می گذ=5#م.

• )3چ عرص& =نسانی /#گر ب& =ند=ZN عرص& جنس3ت C5= Cت3ک ب& نفع تول3د C مصر! مو5/ سوء =ستفا/Z قر=5 نمی
گ3ر/.

• N> )ا بو#ژZ /5 =#ن Nم3ن& C ن& فقط /5 =نتقا/ =N پو5نوگر=فی کا5)ا9 =ساسی =نجاZ/=/ e =ند.
./Nنسا> 5= برمال می سا= N= 95C Zسرما#& /=95 /5 پو5نوگر=ف3ب[ر •

9Nم3ن& بحث فر=گ3ر پ3ر=مو> الغرساN 5/ v+É* 9ا( kکسب موفق3ت )ا9 موقتی /5 سا N= نا> =ما پسN گا)یg/خو •
N= پ3ش èضاC= &ی نشا> می /)ند ـ ب(Cنجا ک& 5سان& )ا9 گرg ا)ر= ـ تاT گ[ی تبل3غاتی پسندg بائی#N C <=ب3ما5گون& /ختر

*v+É 5جعت کر/Z =ست.

èت[و Nبطر(Zغ3ر C گشتن kنما#ش 5قابت =م3ز /ختر=> بر=9 مد)«کاست3نگ» Zن حق3قت =مر 5= می تو=> /5 پد#د#= •
=95C شا)د بو/ ک& /g 5> مصر! کامل =فر=/ =نسانی C ب& عباp5 /ق3قتر =ند=e =نسانی ب& نفع سرما#& ب& نقط& حض3ض غم

=نگ3ز9 5س3دZ =ست.

• )3چکس نمی تو=ند منکر شو/ ک& 9CN5g جلب =حتر=e /#گر=> C کام3ابی =C5ت3کی =N خصوص3ا5J p! =نسانی =ند.

• =N =#ن C5\ =نسا> )ا gسانتر =N )ر Nم3ن& /#گر /5 =#ن عرص& قابل ب[رZ کشی =ند.

pشد N= &9 گذ5= تو=نستNرV &من3& تحل3ل جنس3تی فقط بN 5/ !5J 9نا> ب& سبب نا5سائی )اN ئی=CJ5جنبش بو •
./N=ن[م تا حد9 ک& منافع سرما#& 5= ب& خطر ناندg \خو#ش =ست\ بکا)د e=ند= N= ن[اg کشی Zنا> ک& نت3ج& خو/ب[رN 5ستثما=

• توض3ح تفاpC بن3ا/9 م3ا> خو/ب[رZ کشی باN=5گر= C خو/نمائی =حساõ مند شا/9 بخش ب& ع[دZ جنبش ما5کس3ستی
Nنا> محوk شدZ =ست.

v*

فم3ن3سم ب& مثاب& جنبش =جتماعی
• =گر /5 پر/=ختن ما5کس3ست )ا9 منفر/ ب& =مر Nنا> تر/#د )ست\ =ما /5 مباZN5 خو/ Nنا> /Z=5 5 =حقا] حقو] Nنا>

ستمکش تر/#د9 ن3ست.

• *N )۵> متعلق ب& «Nنا> صلح Vلب»=N سی کشو5 مختلف /5 خا5C نز/#ک با /Cچرخ& ب& Z=5 می =فتند تا =فکا5
عمومی ج[ا> 5= ب& سرکوC h ستم بی Cقف& بر Nنا> فلسط3ن جلب کنند.

• چر#ک )اN 9نا> کر/ ک& با خو/ساNماند)ی شا> می با#ستی بر ضد ماخ3سم )مرNما> خو#ش ن3ز مباZN5 کنند\ ن& تن[ا
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=فسان& C=5\ بلک& ستا#ش =نگ3زند.

• =#ن[ا فقط /C مثاk /5 =#ن Nم3ن& =ند ک& /5 )ر /C موN /5نا> مسئول3ت کل قض3& 5= ب& ع[دZ گرفت& =ند.

• g#ا خطا ست\ =گر با توج& ب& پر=کندگی )ا C تفرق& )ا /5 /)& )ا9 =خ3ر\ ب& جنبش نو#ن Nنا>\ ب& جنبش نو#نی ک&
مسائل =جتماعی 5= بطر9N غ3ر بوCJ5=ئی /5 مد نظر قر=5 می /)د\ =م3د ببند#م؟

• )فت& =9 ن3ست ک& کا5گر با سابق& =9 ب& ب[ان& چند5غاN= 9N کا5 =خر=m نشو/ C =کثر#ت gن[ا )م3ش& N> نباشد.

• م3د=> عمل فم3ن3ست )اC <N 9 مر/ خ3ابا> =ست.

Nک& بطر y5Cپر C yNموg 5پزشکی\ =مو C ب& ب[د=شت Vمر//5 عرص& =مو5 مربو C <N 9م3د=> عمل فم3ن3ست )ا •
NC5=فزCنی خصوصی می شوند\ نحوZ برخو5/ ب& مسئل& جنس3ت\ 5سان& )ا9 گرC)ی C غ3رC Z غ3رZ =ست.

• م3د=> عمل فم3ن3ست )ا ب& جرئت می تو=> گفت ک& با م3د=> عمل ما5کس3ست )اصد /5 صد تقاVع پ3د= می کند.

• ب& قوk کال5= ستک3ن:
• «ما مسئل& خاN úنا> 5= =صال برسم3ت نمی شناس3م.

• ما مسئل& خاN úنا> کا5گر 5= =صال برسم3ت نمی شناس3م.
• ما 5)ائی کامل خو/ 5= ن& /5 صدN /C5C <í= 5Cنا> ب& عرص& =9 ک& حرف& Ng=/ نام3دZ می شو/\ =نتظا5 /=5#م\ ن& /5

تد5#س بر=بر با مر/=> (=گرچ& )ر /C حق Vب3عی C عا/الن& =ند) =نتظا5 /=5#م C ن& /5 =حقا] حقو] س3اسی.

<g قعی=C yN5= &جو/ /=5/\ نشا> می /)ند کC مستق3م C /=Ng مگانی بظا)ر( pن[ا حق =نتخاباg 5/ &کشو5)ائی ک •
چقد5 ناچ3ز =ست.

• حق =نتخاباp\ بدNg <C=/9 =قتصا/9 معاCض& =9 =ست ک& =yN5 ند=5/\ )م3ن C بس.

• =گر 5)ائی =جتماعی منوV ب& حقو] س3اسی می بو/\ می با#ستی /5 کشو5)ائی ک& حق =نتخاباp )مگانی Cجو/ /=5/\
مسئل& =جتماعی Cجو/ ند=شت& باشد.

5)ائی N> ـ بسا> 5)ائی کل بشر#ت ـ تن[ا C تن[ا ب& 5)ائی کاN= 5 بند سرما#& منوC C V=بست& =ست.

تن[ا /5 جامع& سوس3ال3ستی =ست ک& Nنا> ـ بسا> کا5گر=> ـ ب& )م& حقو] خو/ بی کم C کسر /ست می #ابند.»

(v��+ kب3ن =لمللی کا5گر=>\ پا5#س سا Zنا>»/5 کنگرN ائی(5 Z=5 5/» <=سخنر=نی کال5= ستک3ن تحت عنو)

پا#ا>
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8بق0 5 جنس$ت ب0 مثاب0 /بعا, حاکم$ت کاپ$تال$ستی
توما$ لو!

(مجل+ « 8فاتر ما!کس4ستی» ۵ /.نو,+ (*())

برگر8.< م4م حجر;

 

8.,رH .لمعا!D! Eشنگر;

 

مناسباJ جنس4تی

 

مناسباN Jبقاتی

 

 

 

پ4شگفتا!

• با ]ر تئو!; مبا!HT جنس4تی ـ صرفنظر .T .,نک+ V< ب+ جا; تئو!; مبا!N HTبقاتی ب+ خو!8 مرH8.8 R8 می شوD 8 ,ا
H.نسبی کر8< س_م حاکم4ت سرما,+ 8.!; 8! نابر.بر; .جتماعی م4ا< جنس4ت ]ان4ز ]مر H!.بد.< .ضاف+ می شو8 ـ ]مو

می شو8.

 

• نسبی کر8< چ4ز; بد.< معنی .ست ک+ V< چ4ز با چ4ز 8,گر; 8! !.بط+ قر.! H8.8 شوD 8 بد.< Dس4ل+ .!D bT .عتبا!
D غ4رV H< محد8D گر88.

hسنی D +ش4ع hخا!جی D 8.خلی hستائیD! D ;ش_ر hکب4ر D صغ4ر h8مر D >T >م4ا HT!نما,ندگا< تئو!; ]ا; مبا •
مس4حی D مسلما<h ,_وD ;8 مسلما<h بی 8,ن D مؤمن D غ4رH حتی .گر D.قع4ت موجو8 8! جامع+ بشر; مع4نی !. بر

Tبا< !.نندh تئو!; مبا!N HTبقاتی !. کمرنگ می کنند D چ+ بسا پرH8 پوشی می کنند. مترجم )
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• پ4وند مناسباJ جنس4تی با مناسباN Jبقاتی 8! .,ن م4ا<h 8ق4قا ب+ ]ما< م4ز.< D.پس گرفت+ می شو8 ک+ ستم بر Tنا< 8!
جامع+ سرما,+ 8.!; ب+ مثاب+ نت4ج+ مناسباJ حاکم4تی مستقلh ,عنی مناسباJ پد!ساال! (مر8ساال!) تفس4ر می شو8.

 

• مناسباJ پد!ساال! ب+ مناسباJ حاکم4تی .Nالs می شو8 ک+ V !8< ب+ مر8.< نقش تع44ن کنندH نسبت H8.8 می شو8.
مترجم)

 

• 8! نت4ج+h شر.,ط خاصی پد,د می V,د ک+ .غلب 8!ست ]ما< تئو!; ]ائی ک+ تحق4ر D تخف4ف Tنا< !. 8! کانو< فعال4ت
]ا; .جتماعی خو8 قر.! می 8]ندh 8!ست ب+ ]ما< 8ل4ل (,عنی ب+ 8ل4ل قر.! 8.8< تحق4ر D تخف4ف Tنا< 8! کانو< فعال4ت

]ا; .جتماعی خوh(8 ]ست+ .صلی مسئل+ !. سرپوb می ن_ند T. D 8,دH ]ا پن_ا< می ساTند.

 

• من 8! چالش با .,ن تئو!; ]ا .,ن نقط+ نظر !. نما,ندگی می کنم ک+ ]ر تئو!; مربوN ب+ مناسباJ جنس4ت4مناسب تن_ا
:RT.8ر ب+ توض4ح مختصر نظر خو,ش می پر,T ;8! تز]ا D ک تئو!; .ص4ل ما!کس4ستی می تو.ند باشد,

 

|D. تز

Vنتاگون4سم D تما,ز

• (8! فلسف+ ما!کس4ستی مف_وV» Rنتاگون4سم» ب+ معنی نو~ خاصی .T تضا8 8,الک ت4کی 8! عرص+ جامع+ ب+ کا! می
!8D ک+ با Dجو8 جامع+ Nبقاتی 8! پ4وند .ست D بر تضاV 8شتی ناپذ,ر م4ا< منافع NبقاJ جامع+ D گرHD ]ا; .جتماعی

مختلف .ستو.! .ست.

• مر.جع+ کن4د ب+ DحدD J «مبا!HT» .ضد.h8 تضا8. مترجم)

 

• 8! جامع+ شناسی مد!< نابر.بر; ]اN hبق+ D جنس4ت معموال ب+ مثاب+ D8 مقول+ ساختا!; مستقل نابر.بر; ]ا;
.جتماعی تلقی می شوندh ک+ ضمنا تن4دH 8! ,کد,گر .ند.

• .,ن D8 مقول+ ]ر کد.R حاکی .T .بعا8 خاÅ .ستثما! D مرTکشی(مرTکشی م4ا< Tنا< D مر8.<).ست ک+ ضمنا بر
,کد,گر .نطباs می ,ابند.
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• بنابر,نh 8! سطح نمو8,ن ب4و.سط+h ما 8! .,ن مو!8 فقط با «مقول+ ]ا; مناسبتی ـ تحل4لی» ئی سر D کا! پ4د. می کن4م
ک+ T !8م4ن+ .مکاناJ ع4نی Tندگی حرفی بر.; گفتن 8.!ند.

 

• .ما چر. مناسبتی D چر. تحل4لی؟

 

• «تحل4لی» .D! >V T ک+ بر مؤلف+ ]ا; ساختا!; مع4ن D منتخب نسبت H8.8 می شوند:

• مثال مناسباN Jبقاتی D ,ا مناسباJ جنس4تی.

 

• «مناسبتی».D! >V T ک+ ]ر D8 مقول+ ب4انگر مناسباJ متضا8ند:

• مثال کا! D سرما,+D >T h مر8.

 

h8می شو H8.8 تول4د نسبت HT(کا! مبتنی بر 8ستمز8)8! حو;!D8کا! مز Jسط+ مناسبا.Dبق+ بر سطح .قتصا8; بالN •
D ;!.8 +تول4د(خانTبا HTجتماعی 8! حو. D ;8غ4ر .قتصا J8! حال4ک+ جنس4ت ـ .گر سختگ4ر باش4م ـ بر مناسبا

خانو.H8)نسبت H8.8 می شوD 8 ,ا .,نک+ با V< 8! پ4وند قر.! 8.!8.

 

• منظو! .T مف_وR «باTتول4د».,نجا فقط باTتول4د خانگی ن4رD; کا! .ست D ن+ معنا; فر.گ4ر مو!8 نظر ما!کسh ب+ مثاب+
باTتول4د پ4گ4ر مجموع+ !Dند تول4د.

 

• شکی ن4ست ک+ Nبق+ D جنس4ت ب+ ,کد,گر متقابال ساختا! می بخشند:

• 8! حالی ک+ مناسباN Jبقاتی بوس4ل+ مناسباJ جنس4تی متما,ز می شوندV hنچ+ ک+ ب+ عنو.< مثا|h خو8 !. 8! .,ن حق4قت
.مر نمو8.! می سا8T ک+ «]ر Nبق+ D ]ر فر.کس4ونی .N Tبق+ تصو! خاÅ خوT T. .! 8ن4ت D مر8,ت 8.!8» ک+ بوس4ل+

h>V ]4ر.!شی جنسی تشک4ل می شوh8 مناسباJ جنس4تی ن4ز ب4شک بوس4ل+ مناسباN Jبقاتی ساختا!بند; می شوند.

• بد,ن Nر,قh .مکاناJ شرکت ]م Tنا< D ]م مر8.< بست+ ب+ جا,گاN Hبقاتی مشخص شا< تع44ن می شو8.
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• ب+ عنو.< مثا|h پ4وند خان+ D ;!.8 کا! 8! ب4رT. >D خان+ «بر.; معلم+ ]ا D خبرنگا!.< T< غ4ر .V T< .ست ک+ بر.;
فرDشندH ]ا; D >T کمک Vشپز]ا; T< .ست.

• ساختا!بند; Vن_ا بنا بر جا,گاH متفاJD شا< 8! مناسباN Jبقاتی صو!J می گ4ر8.»

 

• .لبت+ .گر ما سطح نمو8,ن ب4و.سط+ !. ترá کن4مh شا]د تفاJD تع44ن کنندH .; م4ا< «مقول+ ]ا; مناسبتی ـ تحل4لی»خو8
خو.]4م بو8.

 

1

D بلک+ با تما,ز سر hنتاگون4سمV با سرما,+ ـ ن+ با ;!D8بط+ کا! مز.! Eما 8! !.بط+ جنس4ت ]ا با ,کد,گر ـ بر خال •
کا! پ4د. خو.]4م کر8.

•منافع جنس4تی کا!گر.< مز8بگ4ر D >T مر8 حتما نبا,د 8! تضاV 8شتی ناپذ,ر با ,کد,گر قر.! 8.شت+ باشند.

 

2

• عالHD بر .,نh 8! حال4ک+ مناسباN Jبقاتی ب4انگر مناسباV Jنتاگون4ستی مالک4ت .ند D نت4جتا تضا8 پ4شبرندH جو.مع
کاپ4تال4ستی محسوâ می شوندh ما 8! تما,ز جنس4تی ب+ ]4چوج+ با شاخص خوD8,ژH جامع+ بو!/D.ئی سر D کا! پ4د. نمی

کن4م.

• تفاJD جنس4تی ـ بلحاä .جتماعی ـ نامع4ن .ست D حاکی .V T< .ست ک+ «.T تفاJD ]ا; .جتماعی T. D .ختالE مند;
.جتماعی نابر.بر; .جتماعی D سرکوD â ستم تشک4ل می شو8.»

 

• بد,ن Nر,قh تز .D| من .T .,ن قر.! .ست:

 

|D. تز

• Nبق+ D جنس4تh .گرچ+ ]ر D8 تع44نگر]ا; ساختا!; نابر.بر; .جتماعی .ندD hلی 8! .,ن م4ا<h مناسباN Jبقاتی
«بلحاä .جتماعی ـ .قتصا8; بر مناسباJ جنس4تی مقدR .ند.»
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• تقدR مناسباN Jبقاتی .T منشاء بالD.سط+ Vن_اh ,عنی .T مناسباJ .جتماعی ماh;8 ,عنی .T مناسباJ تول4د; نت4ج+ گرفت+
می شو8.

• تقدN Rبق+ بر جنس4ت ک+ بلحاä تئو!,ک .ثباJ شدH بنا بر نتا,ج حاصل+ .T بر!سی ]ا; .مپ4ر,کی (بر!سی ]ا; مبتنی
بر H8.8 ]ا; تجربیTV hما,شیh مطالعاتی D غ4رH) تصد,ق می شو8.

•

âلذ. «ساختا!عنصر.جتماعی سوس4ولو/,کی محسو D 8!.8 !.بق+» 8! سطح عمو8; ساختا! .جتماعی قرN» +مقول •
می شو8. »

 

•مناسباJ جنس4تی ـ مثل 8,گر تما,ز.J 8! ساختا! .جتماعی (تفاJD سن D سا|h مل4تh !نگ پوست D غ4رH)ـ .ما
برعکسh می تو.نند ب+ مثاب+ «شر.,ط متما,زکنندV T. H< خو8 کرD >8 نحوD H نو~ متما,ز کنندV T. H< خو8 کر8<» تلقی

شوندh ک+ 8! سطح .فقی ساختا! .جتماعی قر.! می گ4رند.

 

• مناسباJ جنس4تی تما,ز.J موجو8 8! چا!چوâ مناسباN Jبقاتی Vنتاگون4ستی !. نمو8.! می ساTند.

 

.T مؤسس4ن جنبش سوس4ا| ـ 8موکر.ت4ک کا!گر; ساTما< ,افت+

.T ]مکا!.< D,ل_لم ل4بکنشت

.T مؤسس4ن حزâ سوس4ا| ـ 8موکر.J کا!گر; Vلما<

.T 8ست .ند!کا!.< .تحا8 م4ا< .نجمن ]ا; کا!گر; Vلما< D حزâ سوس4ا| ـ 8موکر.J کا!گر; Vلما<

(*éèê) «سوس4ال4سم D >T» âجمل+ کتا T. h!ثا! ب4شماV مؤلف
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2

.بعا8 متفاJD مناسباJ حاکم4تی D.حد

• Tنا< 8! جامع+ کاپ4تال4ستی T,ر ستم مضاعف D ,ا D8گان+ قر.! 8.!ند ک+ متقابال ,کد,گر !. مشرND می ساTند:

.8Tجامع+ !. 8شو.! می سا D لتD8 h8نا< 8! .قتصاT شرکت hتول4دTنا< بر.; باT مسئول4ت» •

 

• .T سو; 8,گرT hنا< ب+ سبب تض44ع حقوs شا< 8! بخش ]مگانی (.قتصاD8 h8لت D جامع+)h ]ر چ+ ب4شتر ب+ عرص+
باTتول4د .جتماعی !.ندH می شوند.

T. نو~ مختلف D8 ëئی 8! معر.D/!نا< مز8بگ4ر 8! جامع+ بوT +بطو! کلی نت4ج+ گرفت+ می شو8 ک hD! ن,. T. •
مناسباJ حاکم4تی قر.! 8.!ند:

•کاپ4تال4سم D پد!ساال!; ک+ 8! ,ک «8!]مآم4ز; .ستثما! کاپ4تال4ستی D تقس4م کا! کاپ4تال4ستی 8! مناسباJ جنس4تی ب+
م4ر.ì ماندH»تر.کم می ,ابند:

 

• بد,ن Nر,قD8» h نو~ حاکم4ت منطبق بر ]م جر,ا< تا!,خ !. تع44ن می کنند:

• ب+ خدمت گرفتن ن4رD; کا! 8! تول4د ما,حتاT ïندگی.

• ب+ خدمت گرفتن Tنا< .T سو; مر8.< 8! “باTتول4د”.»

 

• .لبت+ Vنچ+ ک+ .,نجا بر Tبا< می V,دh .ندکی پ4چ4دH تر .ست:

• ما .,نجا با !.بط+ متقابل فرماس4و< کاپ4تال4ستی D جانسختی ساختا!]ا; پد!ساال! 8! جامع+ بو!/D.ئی سر D کا! پ4د.
می کن4م.

 

T. غ4رتا!,خی D نتز.عی. Rک مف_و, ;Dپ4ش+ می کند ـ حا ñDسا< ک+ ]ا >V نو~ حاکم4ت ـ D8 >8.8 !.8! مقابل ]م قر •
تقس4م کا! .ست.

• .ما بد,ن Nر,ق حقا,ق .مو! T,ر نا8,دH گرفت+ می شوند:
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1

 

|D. حق4قت .مر

• .Dال .,ن حق4قت .مر نا8,دH گرفت+ می شو8 ک+ منشاء تا!,خی تقس4م کا! مبتنی بر جنس4ت 8! مناسباJ مالک4ت
پد!ساال!.ن+ قر.! 8.!8.

• .نگلسبر .,ن مبنا ست ک+ می تو.ند بگو,د:

• «.Dل4ن تضاN 8بقاتی ک+ 8! تا!,خ پد,د می V,د» با تضا8 جنس4تی T !8ناشوئی ]ا; منفر8 .نطباD.» h8!.8 sل4ن ستم
Nبقاتی بر جنس T. >T سو; جنس مر8 ن4ز.»

 

2

RD8 حق4قت .مر

H8.ئی ـ با جد.ئی خانو.D/!8 ب+ جامع+ بوD!D گرفت+ می شو8 ک+ پا,+ .قتصا8; .,ن مسئل+ با Hثان4ا .,ن حق4قت .مر نا8,د •
.T مالک4ت خصوصی بر Dسا,ل تول4د D عموم4ت بخش4د< ب+ کا! مزD8 8.TV ;!D8گان+ (ن4رD; کا! مزD8!; مرT D 8<)ـ

.T ب4ن !فت+ .ست.

•

• .گر ]م ستم بر Tنا< قد,می تر .T کاپ4تال4سم .ستh .ما فرR ]ا; ستم پد!ساال!.ن+ VغاT,ن «]مو.!H مشخصا با باTتول4د
فرماس4و< ]ا; .جتماعی ـ .قتصا8; پ4وند 8.شت+ D خصلت T. >V .,ن !hD بوس4ل+ تضا8]ا; بن4اD ;8 قو.ن4ن حرکتی

فرماس4و< تع44ن می شو8.»

 

• خوD8,ژگی ستم بر Tنا< 8! کاپ4تال4سمT. h .,ن !D hD.بستگی T< ب+ مرD 8 ,ا .جبا! T< ب+ .نجاR کا!خانگی (باTتول4د)
ن4ست.

•

• ستم بر T< ک+ مختص سرما,+ 8.!; .ستh ب4شتر .T .,ن بابت .ست ک+ سرما,+ تحت شر.,ط بر.برحقوقی
فرما|(صو!;) ن4رD; کا! مزD8 8.TV ;!D8گان+h تما,ز ب+ م4ر.ì ماندH !. (D .,دئولو/; T< ست4ز ]مر.H با V< !.)مو!8
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;Dکا! مر8 ب+ .ستثما! نسبی فر.تر ن4ر ;D8! مقا,س+ با ن4ر >T !کا ;Dر,ق تحق4ر ن4رN T. قر.! می 8]د تا H8سوء .ستفا
کا! T< مشرDع4ت بخشد.

 

• ب+ قو| کوشنسکیh ما «8! کاپ4تال4سم با تشد,د .ستثما! ن4رD; کا! T<»سر D کا! پ4د. می کن4م ک+ بلحاä .جتماعی ـ
تا!,خی مشرND می شوD 8 بلحاä .,دئولو/,کی توج4+.

 

HTDمر. h8ب+ مر8بو >T (+پد!ساال!.ن) ;قتصا8. D بستگی شخصی.D >بن4ا H8.سا,ل تول4د 8! خانوD گر قبال تصاحب. •
D.بستگی ع4نی کا!گر.< مز8بگ4ر D >T مرD8 T. 8 نظر TV.8 ب+ سرما,+ مطرó .ست.

 

• 8! کاپ4تال4سمh 8!ست عدR تملک خانو.D H8 عدR تأم4ن Tندگی مبتنی بر کا! مزD8!; ناشی .V T< ب+ بن4ا< D.بستگی
شخصی (کاپ4تال4ستی) T< ب+ مر8 بد| می شو8.

• T,ر. خصلت کا! مزD8 T. ;!D8 نظر TV.8 8! مو!T 8<«بطرT خاصی تفس4ر D D.پس گرفت+ می شو8.»

 

Jا بوس4ل+ مناسبا, D 8ب4ن می بر T. .! !بستگی شخصی جمع4ت مز8 بگ4ر کشو.D h8! ح4ن .,نک+ کاپ4تال4سم بطو! کلی •
D.بستگی ع4نی جا,گز,ن می ساh8T ب+ .کثر,ت Tنا<h مناسباD J.بستگی شخصی کاپ4تال4ستی خاÅ خو8 !. تحم4ل می

کند:

• «.V Tنجا ک+ T< نمی تو.ند ن4رD; کا! خو8 !. ]م4ش+ بفرDشد D ,ا ب+ ق4مت ]متر.T با مر8.< بفرDشدh مجبو! می شو8
ک+ بر.; TندH ماند< ب+ D.بستگی .قتصاD ;8 لذ. شخصی ب+ مر8 تن 8! 8]د.»

 

• .T .,ن !hD ب+ خدمت گرفتن T< بوس4ل+ مر8 8! باTتول4د ن+ علتh بلک+ پ4امد .ستثما! نسبی فر.تر T< 8! تول4د .ست.

• فرR مناسباJ جنس4تی بوس4ل+ مناسباJ مالک4تی کاپ4تال4ستی تع44ن می شو8.

 

• ب+ ]م4ن 8ل4ل .ست ک+ ما D8با!H ب+ مناسباN Jبقاتی می !س4م ک+ ب4انگر مناسباJ .جتماعی ما8;(مناسباJ تول4د;).ند
ک+ ب+ قو| لن4نh «بدD< گذ! .T شعو! .نسا< ]ا» پد,د می V,ند.
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• .کنو< 8! پی .,ن تفس4ر لن4نی می تو.< مناسباJ جنس4تی !. ب+ مثاب+ مناسباJ .جتماعی .,دئولو/,کی تلقی کر8 ک+ «قبل
.T تشک4ل .T شعو! .نسا< ]ا گذ! می کنند.»

 

• مناسباJ جنس4تی !. .T .,ن !hD با,د ن+ ب+ مثاب+ «مناسباJ تول4د;»(]اñD) بلک+ ب+ مثاب+ پر.ت4ک .جتماعی تلقی کر8:

Rفر h!شعو T. !کا! .حساسی ـ .نسانی .ند»ک+ 8! گذD8ب4انگر «کر hجنس4تی ب+ قو| کالس4ک ]ا; ما!کس4سم Jمناسبا •
ش4ئ4ت ,افت+ D مؤسس+ بند; شدH .,دئولو/; !. ب+ خو8 گرفت+ .ند.

 

• .,دئولو/; ب+ مثاب+ پر.ت4ک .جتماعی .گرچ+ Dجو8 ما8; ب+ خو8 می گ4رD h8لی عل4رغم h>V با مناسباT Jندگی ما8;
.8!.8 sفر hئی ک+ 8! .قتصا8 س4اسی مو!8 «حالجی» قر.! می گ4رند

 

2

RD8 تز

Jنا]مسا< مناسبا D م[ T. JDبعد متفا D8 جنس4تی Jمناسبا D بقاتیN Jست ک+ مناسبا. >V T. من حاکی RD8 تز •
حاکم4تی D.حد; !. تشک4ل می 8]ند.

 

• مناسباN Jبقاتی D مناسباJ جنس4تی ب4انگر .بعا8 ماD ;8 .,دئولو/,کی مناسباJ .جتماعی .ند.

 

• .لبت+ مناسباJ جنس4تی ب+ مثاب+ پر.ت4ک .جتماعی فقط Dجو8 ما8; کسب نمی کنندh بلک+ ب+ نوب+ خوh8 مناسباN Jبقاتی
!. ن4ز بلحاä .,دئولو/,کی تب44ن می کنند.

 

• .ما 8! حال4ک+ مناسباJ .جتماعی .,دئولو/,کی نخست 8! پر.ت4کh بلحاä ما8; تحقق می ,ابندh مناسباJ .جتماعی
ماh;8 8!ست برعکسh ب+ مثاب+ مناسباJ ضرD !D مستقل .T خو.ست .نسا< ]ا پا,+ !ئالی .ند ک+ ب+ قو| کالس4ک ]ا;

ما!کس4سمh «با فرR ]ا; شعو! .جتماعی مع4نی .نطباs 8.!ند.»
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• ستم D8گان+ (مضاعف) H8!.D بر Tنا< کا!گر !. می تو.< 8! مکتب Vگوست ببل 8ق4قتر á!8 کر8.

• بنظر .T hDنا< کا!گر .T سوئی 8! حوHT تول4دh ]مانند ]مکا!.< مر8 خوD T. 8.بستگی .قتصا8; ب+ سرما,+ !نج می
برند T. D سو; 8,گرD» T. h.بستگی .جتماعی» ب+ فر]نگ پد!ساال!(ب+ قو| ببلh «ج_ا< مر8.<») !نج می برند ک+ ب+

مثاب+ .,دئولو/; مؤسس+ بند; شدD H ب+ ش4وT Hندگی 8! حوHT باTتول4د ساختا! می بخشد.

 

.ما .V Tنجا ک+ .,ن .,دئولو/; 8! خدمت باالتر بر8< 8!ج+ .ستثما! .ستh پس 8! خدمت منافع Nبقاتی سرما,+ ب+ معنی
.ص4ل کلم+ قر.! 8.!8.

 

 

 

کا! باTتول4د; Tنا<

 

 

 

کا! تول4د; ـ باTتول4د; توôما< Tنا<

 

 

 

3

فونکس4ونال4ت+ بر.; .ستثما! کاپ4تال4ستی

• کا! .ما .T .,ن قر.! ن4ست ک+ مناسباJ جنس4تی ـ ب+ مثاب+ ب4ا< .,دئولو/,کی مناسباJ .جتماعی ـ ]4چ پ4وند خاصی با
مناسباJ تول4د; ند.شت+ باشند.

• بلک+ برعکس.
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• مناسباJ جنس4تی بلحاä عملکر8; (بلحاä فونکس4و<)ب+ مناسباJ تول4د; نسبت H8.8 می شوند.

hن حق4قت .مر,. á!8 ژگی جنس4تی نابر.بر; ]ا; .جتماعی ببرکت,D8خو á!8 ;.بر D ن حق4قت .مر,. á!8 ;.بر •
الRT .ست ک+ مف_وR کا! .T چا!چوâ کا! مزD8!; کاالفرR پا فر.تر گذ.!8.

 

Eکا! صر ;Dم+ .نسا< ]ا بمثاب+ صاحبا< کاال; ن4ر[ h+,8! چشم سرما hر. ب+ قو| کالس4ک ]ا; ما!کس4سم,T •
بر.برند.

 

D قابل ف_م h8!.کاال ند Rتول4د,ک+ فرTتن_ا با 8! نظر گرفتن ضمنی کا! با h>ناT «ست ک+ «کا! مضاعف D! ن,. T. •
قابل تف_4م می گر88.

 

D !کا Rم4ن+ مف_وT !8 تا!,خی ـ تئو!,کی Jنا<: تأمالT !جانب کا D8»>.8! نوشت+ .; تحت عنو Hب+ قو| مر,م فر,ز •
مف_وN Rبق+» h(*êéê) «ن+ جمع !,اضی D8 عرص+ (عرص+ کا! تول4د; D عرص+ کا! باTتول4د; Tنا<)!.h بلک+ !.بط+
óعرص+ با سطو DندV تأث4ر متقابل h.! +مختلف جامع óعرص+ 8! ]م+ سطو DندV تأث4ر متقابل h.! +عرص D8 >V

.قتصاh;8 .جتماعیh فر]نگی D س4اسی ـ .,دئولو/,کی !. با,د بلحاä تئو!,کی D متد,کی مو!8 بر!سی قر.! 8.8.»

 

• 8!ست جلو; ]م4ن پ4شن_ا8 گرفت+ می شو8.

• جلو; ]م4ن پ4شن_ا8 مبنی بر ف_م D تف_4م تأث4ر متقابل تول4د D باTتول4د ب+ جا; جمع !,اضی VندD گرفت+ می شوD h8قتی
ک+ کسانی .T قب4ل فر,قا ]اñD تول4د D باTتول4د !. نخست .T ]م می گسلندh تا بعد ب+ عنو.<«D8 نو~ حاکم4ت منطبق بر

]م»ب+ خو!8 بنی بشر 8]ند.

 

• تول4د D باTتول4د .گرچ+ D8 بعد مستقل .ندD hلی 8! پ4وند ساختا!; D!8نی با ]م قر.! 8.!ند.

• «V< سا< ک+ حوHT تول4د ـ 8! تحل4ل ن_ائی ـ شر.,ط چا!چوبی باTتول4د خانو.8گی !. بلحاä .قتصا8; تع44ن می کند.»
(سوT.ن+ شونتر ـ کلما<)

 

• مناسباJ باTتول4د; D ,ا خانو.8گی D نت4جتا مناسباJ جنس4تی ن4ز متغ4رند D 8! ]ر فرماس4و< .جتماعی .T سو; ]ر
Nبق+ .جتماعی بطرT متفاDتی تشک4ل می شوند.
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õر ,و,T لذ. بطو! غ4رمستق4م D ست. H8!خو Hتول4د تول4د سرما,+ 8.!,گرTحمتکشا< مز8بگ4ر با مجموع+ باT H8.خانو •
سرما,+ قر.! 8.!8.

• بر.; .,نک+ سرما,+ ضرD!تا ن4رD; کا! D! Dند تول4د !. T,ر فرما< خو,ش 8.!8.

 

• بنابر,نh بر.; á!8 پ4وند مناسباJ جنس4تی با مناسباJ تول4د; با,د کرD8کا!]ا; حوHT باTتول4د«ب+ مثاب+ فرR ]ا;
.ضاف+ کا! مکمل تلقی شوند ک+ 8! خا!T. ï مناسباJ 8ستمز8; قر.! 8.!ند D تحت شر.,ط چا!چوبی ش4وH تول4د

کاپ4تال4ستی حاکمh بطو! غ4رمستق4م بر .ضاف+ .!D bT بر م4ز.< سو8 تأث4ر می گذ.!ند.»

 

>V T. .تول4د; می تو.ند ب+ مثاب+ بعد .نتگر.ت4و(]مپ4وند)تول4د کاپ4تال4ستی تلقی شو8 ک+ بطو! مجزTر,ق کا! باN بد,ن •
غ4رقابل تجز,+ D تحل4ل .ست.

 

3

Rتز سو

• تز سوR من عبا!T. J .,ن .ست ک+ ن+ فقط مناسباN Jبقاتیh بلک+ ]مچن4ن مناسباJ جنس4تی بطو! عملکر8; (,عنی
بلحاä فونکس4و<)ب+ .ستثما! کاپ4تال4ستی مربوNند.

 

•کا! باTتول4د; ک+ بوس4ل+ مناسباJ جنس4تی تنظ4م می شوh8 .گرچ+ .!bT ساT ن4ست (T,ر. 8! فرR کاالئی ساTما< نمی
,ابد)h .ما ب4انگر فونکس4ونی .ست ک+ .T کا! مزbT!. ;!D8 ساT مستقل گشت+ .ست.

 

T. نبو]ی.» hb. ;می نو,سد ک+ ]رکس 8! جو.! کا! تول4د«bT!. +ما!کس 8! «تئو!; ]ا; خو8 !.جع ب+ .ضاف •
فونکس4و< ]ا !. بدbD می کشد»ک+ غ4رتول4د; .ند D بخشی .V Tن_ا ب+ مخا!ï توT,ع مربوN می شوند.

•کا!گر.< مولد D.قعی با,د مخا!ï توT,ع !. ن4ز خو8 تقبل کنند D کا! غ4رتول4د; خو8 !. ن4ز خو8 ب+ .نجاR !سانند.»

 

• .گر D.!,انتی .T کا! غ4رتول4د; .N Tر,ق تقس4م کا! مختص ب+ جنس4ت N >D!8 !8بق+ کا!گر.< مز8بگ4ر .ستقال|
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کسب می کند D ب+ کا! خانگی (Tنان+)مبد| می گرh88 چن4ن کا!; .گرچ+ غ4رتول4د; .ستD hلی عل4رغم h>V «بطو! با
D.سط+ بر تول4د .ضاف+ .!bT کاپ4تال4ستی D !.ندما< عمومی کا! تأث4ر می گذ.!8.»

 

• ب+ قو| ما!کسh «تقس4م کا! D مستقل گشتن فونکس4ونی V< !. ب+ کا! فر.H8!D ساbT!. D T ساT تبد,ل نمی کندh .گر
قبل .T کسب .ستقال|h فر.H8!D ساbT!. D T ساT نبوH8 باشدh .گر کا! D فونکس4و< 8!خو8 نبوH8 باشد.»

 

چن4ن کا!,فونکس4و< ضرD!بر.; کا! مزD8!; ئی .ست ک+ 8! فرR کاالئی ساTما< ,افت+ .ست.

 

 

 

 

 

4

حفظ حاکم4ت کاپ4تال4ستی

• ]مانطو! ک+ کو!نل4ا کل4نگر می گو,دh .کنو< با,د !Dشن شدH باشد ک+ ]ر تحل4ل ]م+ جانب+ .T جامع+ ن+ Nبق+ !. D ن+
جنس4ت !. نمی تو.ند مو!8 صرفنظر قر.! 8]د. (کو!نل4ا کل4نگرh«نابر.بر; 8! مناسباJ م4ا< Nبق+h نژ.D 8 جنس4ت»

((())ù)

 

hمالک4ت .ست Jمناسبا b. ;ک+ ]ست+ مرکز hتول4د; 8! پ4وند قر.! 8.!ند Jبا مناسبا(جنس4ت D +بقN عنی,) بعد D8 ر[ •
مناسباJ مالک4تی ک+ ب+ قو| کالس4ک ]ا; ما!کس4سمh «ما D!8 h>V !8نی تر,ن !.T کل 8.!بست جامع+ !.h بن4ا8 پن_ا<

کل 8.!بست جامع+ !.»پ4د. می کن4م.

 

• .ستثما! ن4رD; کا! 8! عرص+ تول4د .سا$ D پا,+ .نباشت سرما,+ .ستو لذ. .سا$ D پا,+ حفظ حاکم4ت کاپ4تال4ستی
بو.سط+ مناسباN Jبقاتی .ستh حاکم4تی ک+ ب+ نوب+ خوh8 علت .ستثما! فر.تر مبتنی بر مشخص+ جنس4تی ن4رD; کا! Tنا<

.ست.
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.8!DV فر.]م می .! >V ;.م+ برTتن_ا شر.,ط ال Hماند ì.8! حال4ک+ تما,ز جنس4تی ب+ م4ر •

 

• تض44ع حقوT sنا< مز8بگ4ر 8! عرص+ تول4د ب+ نوب+ خو8 پا,+ D .سا$ ما8; تدD R.D .ستمر.! ساختا!]ا; پد!ساال!.ن+
(,عنی فرR ]ا; شعو! D سوء .ستفاH8 عملی .V Tن_ا D خالص+h .,دئولو/;) .ست ک+ تض44ع حقوT sنا< 8! عرص+

.8Tتول4د !. ن4ز .مکا< پذ,ر می ساTبا

 

• بد,ن Nر,قh مناسباJ جنس4تی برجستگی خاÅ کاپ4تال4سم !. کسب می کند.

 

h8سو; سرما,+ ک+ .گرچ+ بو.سط+ .,دئولو/; توج4+ می شو T. ستم مختص ب+ جنس4ت T. ست. J!نا< عباT ستم بر •
Dلی 8! !.ستا; منافع (Nبقاتی) .قتصا8; سرما,+ .ست.

• .گر ]م ستم بر Tنا<h بلحاä تا!,خی مدJ ]ا قبل .T کاپ4تال4سم پد,د VمدhH .ما .ستمر.! V< 8! جامع+ بو!/D.ئی !. نمی
تو.< بلحاä منطقی ناشی .T فرمگذ.!; کاپ4تال4ستی ند.نست.

 

• موضع جنس4ت ]ا نسبت ب+ ,کد,گرh بنابر,نh بلحاä فونکس4و< بر .نباشت کاپ4تال4ستی سرما,+ مبتنی .ست.

 

• ن+ .,نh بلک+ قلمد.8 کر8< پر.ت4ک T< ست4ز منتج .V T< بمثاب+ علت ستم مضاعف بر Tنا< مز8بگ4ر بر .,ن حق4قت .مر
سرپوb می ن_د ک+ «!فتا! مر8]ا» ب+ چ+ م4ز.نی «بو.سط+ .ستر.تژ; ]ا; سرما,+ T !8 >.!.8م4ن+ منضبط کر8<
کا!گر.<h تفرق+ .فکنی م4ا< کا!گر.< D >T مرD 8 تخر,ب ]مبستگی فی ماب4ن نخست .,جاD 8 بعد حفظ می

(ñلف ـ .شتا,نبرD8D!)«.8شو

 

• سوء .ستفاT. H8 تحق4ر کا! Tنا< 8! کا!T.! مبتنی بر !قابت م4ا< کا!گر.< مرT D 8< می تو.ند بر.; کوتا]مدJ ب+ نفع
.JمدT.!8 !8 +لی نD 8شو Rمر8 تما >V ا, D ن,.

Rمر8 تما D >T T. ا< ]م+ کا!گر.< .عم,T +ب D 8بقاتی سرما,+ 8.!.< می !,زN منافع âس4اV +ب âV چن4ن کا!; ن_ا,تا •
می شو8.
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• ب+ عنو.< مثا|:

• H!D8 !8 .فز.,ش ب4کا!; توH8 .; 8! سا| ]ا; ]شتاh8 تحت لفاف+ بر.برحقوقی D >T مرh8 «قر.!8.8]ا; کا!; عا8;»
.,نجا V Dنجا بر مبنا; مدJ کا! Nوالنی با مز8 کمتر !ï.D ,افت ک+ .ندکی بعد عموم4ت ,افت.

• !Dند D! D.لی ک+ 8! حرE خاR8 بر.برحقوقی Tنا< با مر8.< بوD h8لی عمال ب+ T,ا< ]ر D8 جنس4ت تماR شد.

 

• 8! شر.,ط .جتماعی مبتنی بر تحق4ر ن4رD; کا! !ئا| Tنا<h ق4مت ن4رD; کا! مر8.< !. تا حد ق4مت ن4رD; کا! Tنا<
پائ4ن می DV!ند.

• شکی ن4ست ک+ .,ن خو8 توج4+ قض4+ .ستD hلی نمی تو.ند عذ!; قابل قبو| تلقی شو8.

• T,ر. ب+ قو| کالD$ ]ولتس کامپh.,ن مشخص+ خاÅ نو~ بشر .ست ک+ نما,ندگا< T. >V ]ر D8 جنس4ت می تو.نند 8!
شر.,ط .جتماعی مع4نV hگا]ان+ چن4ن D ,ا چنا< !فتا! کنند.

 

• چگونگی تنظ4م مناسباJ جنس4تی !. ـ ]م تشک4ل .,دئولو/,کی Vن_ا D ]م موضع !ئا| جنس4ت ]ا نسبت ب+ ,کد,گر ـ
بو.سط+ سطح توسع+ ن4رD]ا; مولدD H شر.,ط ب_رD H!; ناشی .T. >V T سرما,+ می تو.< 8! مثا| فو!8,سم Vمر,کائی

بوضوó 8,د.

 

• فر,قا ]اñD با جلب توج+ ب+ خدماV Jنتون4و گر.مشی T !8م4ن+ تئو!; ما!کس4ستی مناسباJ جنس4تی خدمت بز!گی
کرH8 .ست:

h8کا! کا!گر.< مر8 مو!8 .ستثما! شد,دتر قر.! می گ4ر ;Dن4ر hHند تول4د بسط ,ابندD! !8 +,8! شر.,ط .نباشت سرما» •
.لبت+ توRô با تشد,د .ستثما! سطح 8ستمز8 !ئا| کا!گر.< بطو! نسبی .فز.,ش می ,ابد.

• .,ن .مر سبب می شو8 ک+ کا!گر.< بتو.نند 8! مصرE توH8 .; س_4م باشند Dب+ تشک4ل D حفظ خانو.H8 بر.; باTتول4د
ن4رD; کا! جد,د مباT!D J!8ند.

Hش4و D ب+ تضم4ن D ف می ماندäکر8< کو8کا< مو ñ!بز D ;!.8 +کا! خان Rب+ .نجا hلتر; .ما برعکسDپر >T •
.8Tنما,ا< می سا >V منطبق با sنجا!; 8! .خال[ äست منضبط مکلف می گر88 ک+ خو8 !. بلحا,T

• بد,ن Nر,ق .ستثما! متر.کم D فشرH8 کا!گر.< مر8 بطو! کلی .مکا< پذ,ر می گر88.» (Vنتون4و گر.مشی)
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4

R!تز چ_ا

• .کنو< ب+ 8نبا| üکر نکاJ فوs ب+ تز چ_ا!R خو8 می !سم:

• مناسباN Jبقاتی D مناسباJ جنس4تی بر.; حفظ حاکم4ت کاپ4تال4ستی ]ر D8 ضرJ!D مبرD R تع44ن کنندH 8.!ند.

 

• !Dند; ک+ مناسباJ سرما,+ 8.!; !. پد,د می h8!DV بی تر8,د نمی تو.ند «غ4ر .D! Tند جد.ساT; کا!گر.< .T مالک4ت
T. D 8Tسا,ل تول4د; !. ب+ سرما,+ مبد| می ساD D ندگیT سا,لD سوئی T. +ند; کD! hبر شر.,ط کا!; خو,ش باشد

سو; 8,گرh مولد,ن مستقل D ب4و.سط+ !. ب+ کا!گر.< مز8بگ4ر تبد,ل می کند.» (ب+ قو| کالس4ک ]ا; ما!کس4سم)

 

• (Dسا,ل تول4د ب+ موضوعاJ کا! بعالD HDسا,ل کا! .Nالs می شو8.

D می ,ابد Rن_ا .نجاV ;D! مو.8; ک+ کا! .نسانی بر T. کا! عبا!تند Jموضوعا •

• Dسا,ل کا! عبا!تند .T چ4ز]اD hسا,لbD! h ]ا D غ4رH ک+ .نسا< بکمک Vن_ا بر موضوعاJ کا! تأث4ر می گذ.!8.

 

hRمو.8 خا hم4نT hنقل D سا,ل حملD h!محل کا hHغ4ر D Jتأس4سا D ماش4ن ]ا J!تکن4ک بصو T. سا,ل تول4د عبا!تندD•
مو.8 ن4م ساخت+ü hخا,ر T,رTم4نیV hب_اh غنا; ما]4گ4ر;h ثرDت_ا; Nب4عی.

 

•Dسا,ل کا! 8! توسع+ تا!,خی Dسا,ل تول4د نقش تع44ن کنندH .; باT; می کنند.

• نحوD H نو~ DحدJ مولد,ن با Dسا,ل تول4د ک+ بوس4ل+ فرR ]ا; مختلف مالک4ت بر Dسا,ل تول4د تع44ن می شوh8 سبب
تفاJD فرماس4و< ]ا; .جتماعی با ,کد,گر می شو8.

• مر.جع+ کن4د ب+ مناسباJ تول4د;h ن4رD]ا; مولدH. مترجم)

 

Jجتماعی ما8; 8! مناسبا. Jک+ خو8 !. بر بعد مناسبا hمالک4ت4پا,+ حاکم4ت کاپ4تال4ستی .ند Jمناسبا hر,قN بد,ن •
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.8Tبقاتی نمو8.! می ساN

 

• T,ر. ـ ]مانطو! ک+ نشا< H8.8 شد ـ مناسباJ جنس4تی ن4ز ب+ مثاب+ ب4انگر مناسباJ .جتماعی .,دئولو/,کی با تکو,ن
مشخص .نباشت کاپ4تال4ستی 8! پ4وند ب4و.سط+ قر.! 8.!ندh 8! مناسباN Jبقاتی عم4قا 8خ4ل .ند D بر.; «تحک4م h>V بتو<

(«è( ۶ ـè Å h *êéê جنس4تی بمثاب+ «تضا8 فرعی»؟ Jمناسبا»hسوال! ب4ر!D.)«.م+ !. حمل می کنندTال

 

 

 

5

نت4ج+ گ4ر; ن_ائی

• «.گر ما!کس4ست ]ائی .عالR می کنند ک+ کاپ4تال4سم می تو.ند 8! ش4وH فونکس4و< خو,ش بدD< ستم بر Tنا< ن4ز ب+
ح4اJ خو8 .8.م+ 8]دh با,د خاNر نشا< شد ک+ کاپ4تال4سم ـ عمال ـ ]رگز بدD< ستم بر Tنا< Dجو8 ند.شت+ .ست.» (کر,ست4نا

(ù 8فتر (())é) ما!کس4ستی.8فاتر ما!کس4ستی D نا< با ما!کس؟»فم4ن4سم سوس4ال4ستیT >ف4شر«.,مانس4پاس4و

 

• تضا8; ک+ کر,ست4نا ف4شر .,نجا بطو! موجز فرمولبند; می کندh تا Tمانی ال,نحل خو.]د ماند ک+ ما مناسباJ جنس4تی
!. تن_ا ب+ مثاب+ پد,دH .,دئولو/,کی کسب .ستقال| کرH8 تلقی کن4م ک+ ]4چ پ4وند; با مناسباJ .جتماعی ند.!8.

 

• .,ن .8عا ک+ مناسباJ جنس4تی 8! حفظ حاکم4ت کاپ4تال4ستی نقش ساTندD H ت44ن کنندH ند.!ندT h,ر. ]مانطو! ک+ ,وVخ4م
ب4شوE می گو,دT.» h شر.,ط ما8; ش4وH تول4د سرما,+ 8.!; قابل .ستخر.ï ن4ستند»T. h غفلت ب+ فرR ساT; کاپ4تال4ستی

مناسباJ .جتماعی .,دئولو/,کی حکا,ت می کند.

 

• .گر مناسباJ جنس4تی ب+ «بقا,ا;» مناسباJ ماقبل سرما,+ D ;!.8 پد!ساال!.ن+ تقل4ل H8.8 شوندV hنگاH با,د بوس4ل+
خو8شا< توض4ح H8.8 شوند D !8 D.قع توض4ح H8.8 نشوند.

üنفو D لی تحت تأث4رD hبقاتی ند.!ندN Jجنس4تی .گرچ+ منشاء خو8 !. 8! مناسبا Jشو8 ک+ مناسبا bبا,د فر.مو HنگاV •
مناسباN Jبقاتی قر.! 8.!ند.
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•.Dت+ .Dسترکامپ(êéù*) 8! !.بط+ مسئل+ 8,گر;h تقل4ل ]ا; .,نچن4نی تئو!; ما!کس4ستی !. بحق با فرمولبند; بظا]ر
پا!.D8کسیh «.,دئولو/,سم ب+ مثاب+ نت4ج+ ن_ائی .کونوم4سم»تفس4ر می کند. (.Dت+ .Dسترکامپ«.,دئولو/,سم ب+ مثاب+ نت4ج+

(*êéù h;8نشناسی .نتقا.D! RD!ن_ائی .کونوم4سم» فو

 

• 8! حق4قتh ش4وH فونکس4و< کاپ4تال4سم .T .,ن قر.! .ست ک+ مناسباJ .جتماعی .,دئولو/,کی چنا< نفوü می کنند ک+ ب+
مکملی بر.; مناسباJ .جتماعی ما8; بد| می شوند âV D ب+ Vس4اV â< می !,زند.

 

• .,نک+ منافع Nبقاتی کاپ4تال4ستی !. ن+ فقط 8! جنب+ .قتصا8; صرh>V E بلک+ عالHD بر h>V 8! جنب+ س4اسی ـ
.ستر.تژ,کی D 8! ن4اT .,دئولو/,کی .b با,د á!8 کرh8 کل4د á!8 علت D ش4وH تأث4رگذ.!; مناسباJ جنس4تی .ست ک+

م_ر مناسباJ کاپ4تال4ستی مالک4ت !. بر چ_رH خو8 8.!8.

 

• .,ن مسئل+ بو,ژD8 !8 H!.نی .عتبا! کسب می کند ک+ سرما,+ 8.!; 8! منجالâ بحر.< عمومی خو,ش 8ست D پا می
Tند D تحت شر.,ط تشد,د !قابت D. Dجگ4ر; مشکالJ 8! ب_رT. ;!D H سرما,+ خالی کرT >8,ر پا; حاکم4ت

.8T.ب+ خطر .ند .! >V ر قطع+ .; می تو.ند موجو8,ت[ T. کاپ4تال4ستی

 

:8!DV نت4ج+ گ4ر; کل4د; بدست D8 h+انNم4ن حق4قت .مر می تو.< محتا[ T. •

 

1

|D. ;نت4ج+ گ4ر; کل4د

• .Dال .,ن نکت+ ک+ «مسئل+ Tنا<» !. نبا,د بر مبنا; سلسل+ مر.تبh تابع مسائل .جتماعی D «مسائل Nبقاتی» تلقی کر8.

D >T»hگوست ببلV) «ست. Rمسائل .جتماعی عا T. ;. +ا «جنب, D ب4شتر جزئی hگوست ببلV |نا< ب+ قوT +مسئل •
( *êè۶ «سوس4ال4سم

 

2
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RD8 ;نت4ج+ گ4ر; کل4د

• ب+ ]م4ن 8ل4لh «مسئل+ Tنا<» تن_ا 8! مبا!N HTبقاتی بر ضد سرما,+ قابل حل .ست.

 

• تن_ا .N Tر,ق تقو,ت قد!J عملی عموم4ت ,افت+ مز8بگ4ر.< 8! مقابل سرما,+ می تو.< .خت4ا!.J کلکت4ف !. T !8من4+
شر.,ط Tندگی جنس4ت ]ا Dسعت بخش4د.

• تر8,د; ن4ست ک+ الTم+ .,ن کا!hکا]ش !قابت مبتنی بر تفاJD ]ا; جنس4تی 8! م4ا< Nبق+ مز8بگ4ر.< .ست!

 

hچر. 8.!8.»(.نگل4کا مشتل D >نا< با «.,مانس4پاس4و< جامع+ پ4وند بی چوT >بر .,ن با,د 8.نشت ک+ .,مانس4پاس4و HDعال •
h*ê۶ê>س4و,TپوD. ;لترنات4و ]اVh«+بل+ گشت+ بوس4ل+ جامع. D منفعل hبی خاص4ت D بی بو hJDبی تفا» h>لماV !8 >ناT

((éé ـ (èè Å

 

• مر.جع+ کن4د ب+ .,مانس4پاس4و<

 

پا,ا<

 

 



آ01ز.-,+* در()ف ودر#"!!10:35 08.08.11 3CDE 3FG1 » ۲۲ آور+! A,=)وز @0=? =9>;: د7,ع از =9>; +:89 و7,داری 34

Seite 1 von 9http://www.hafteh.de/?p=18217

@@ .4$'ل سالر4+ تولد لن9ن: %فا; 2+ لن9ن 'عنی 4فا%2$1 ب/ .مو+ش(ا'ش %$حر!
4%$عمل!

مج9د 2فسر

لن4ن ـ .ال,&م4ر =&ل4چ =.ل4انف ـ +8بر =نقالE =کتبر . بن4ا@ گذ=+ =تحا, جما48ر سوس4ال4ستی شو+.- ,+ ** (پر&ل $#"!
,+ شPرX ” س4م ب4رسک” ,+ نز,&کی مسکو چشم بQ جPا@ گشو,.

.- =Z ما,+- (لمانی تبا+ “ما+&ا =لکساند+.نا” . پد+- +.] “=&ل4ا ن4کوال&انو&چ =.ل4انف” بو,. پد+لن4ن =Z کا+مند=@
,&و=@ ساال+- تز=+- بو,a کQ با مشا8د=_ خو&ش =Z .ضع4ت جامعQ فقر a,Z . عقب ماندa تز=+- . تفا._ ^بقاتی عظ4م
ماب4ن Zحمت کشا@ . =عو=@ . =نصا+ تز=+&ستi سعی ,+ بر=فر.ختن شعلQ - عد=لت خو=8ی ,+ س4نQ - فرZند=نش ,=شت.

=. بQ &ا+- ما,+ (Z=,منش خانو=,a نگرl =نتقا,- += ,+ بر=بر جامعQ عقب ماندa +.سQ4 برگز&دa بو,.

iبر=,+ مسن تر لن4ن Qجمل @) Z= iشد a,=8ا- تلخی ,+ خانو -,o=ند=@ . ترZنقالبی شد@ فر= Qنگی منجر ب=Zن فر&= Qنت4ج
(لکساند+ بQ جرq تو^ئQ بر علQ4 جا@ (لکساند+ سوiq تز=+ +.] بQ =عد=q محکوq . ,+ ساr #""! =عد=q شد.

لن4ن با توشZ= -= Q ,&دگاa 8ا- =نتقا,- . خشم =Z فقر =جتماعی ,+ 8ما@ سالی کQ بر=,+l توسط +o&م سر= پا فاسد .
فرتو_ تز=+- کشتQ شد ,ب4رستا@ += تماq کر, . بQ ,=نش گاa قاZ=@ .=+, شد.

a,تو Qضع4ت موجو, بو,ند . پ4وستن لن4ن ب. Q4ماند8ی بر علZ8ا- (@ ,.+=@ مر=کز فعال4ت 8ا- نظر- . سا aنش گا=,
,=نش جو- قاZ=@ با,&دگاa ت4زi ,+کی عالی =Z مسائل . قا^ع4ت . مصمم بو,نش ,+عملi موجب +شد شگرv جنبش

,=نش جوئی گر,&د.

=. با =نتخاE +شتQ حقوZ= y 8ما@ =بتد= ,ست بQ فعال4ت س4اسی . مطالعa,Z Q . ,+ تشکل 8ا- مخفی س4اسی با گر=&شا_
Qسالگی ب aبر=- =.ل4ن با+ ,+ سن 8فد -. . aشد Xن فعال4ت 8ا مشکو&= Qپل4س س4اسی تز=+- ب i,کمون4ستی شرکت کر
Z= پس iگر,&د @=Zقا aنش گا=, Z= -. {=ند=@ شد. =&ن ,ستگ4ر- موجب =خرZ Qفعال4ت 8ا- س4اسی ,ستگ4ر . +.=ن qجر

چند&ن ماa .- با =ستفا,Z= a قانونی تو=نست ,.با+a بQ ,=نش گاa برگشتQ . بQ تحص4ال_ خو, =,=مQ ,8د.

Qعز&مت می کر, ک Qن نقط&= Z= a+=بز+گتر&ن =بعا, شخص4تی لن4ن بو,. .- 8مو Z= -شنگر.+ Qلبستگی .- ب,
+.شنگر- بد.@ شفاف4ت نظر- نا ممکن بو,Z= . a 8ما@ ,.+=@ =.لQ4 فعال4ت 8ا- س4اسی با پی گ4ر- . پا فشا+- بر

=8م4ت (موlZ س4اسی خو, += بر=- =8د=v . .|ا&ف بز+گتر (ما,a می کر,.

بQ 8م4ن ,ل4ل ,+ ب4و گر=فی .- ,=ئما با فعال4ت 8ا- نظر- . عملی تو=ما برخو+, می کن4م. شرکت فعاالنQ .- ,+ جلسا_
(موZشی ما+کس4ستی ,+ ,.+=@ ,=نش جوئیi ,=.^لبی .- بر=- تQ4P مطلب . نگا+l مقاال_i عالقQ .- بر=- فر=گ4ر-

ZبانPا- خا+جی بQ .&ژa بر=- ترجمQ .تد.&ن متو@ کالس4ک . پر =+lZ ما+کس4ستی =Z ,&گر برجستگی 8ا- .- بو,.

+شد . گسترl =&دa 8ا- چپ- ما+کس4ستی ,+ مر8Zا- غربی =مپر=تو+- +.سQ4 . =.} گرفتن مبا+Z=_ کا+گر- .
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,=نش جوئی ,+ کشو+8ا- غربیi چو@ پتکی ,+.=aZ 8ا- (8ن4ن بز+گتر&ن کشو+=ستبد=,- =+.پا += می کوب4د.

لن4ن ن4ز تحت تاث4ر =&ن شر=&ط ,+ =+تبا^ با ما+کس4ست 8ا- +.سی کQ (نا@ ن4ز تحت تاث4ر “پلخانف”ـ ما+کس4ست
i بقاتی^ _=Z+مبا+, Qضر.+_ حرکت (گا8ان Qل4ل =عتقا, عم4ق ب, Qقر=+ گرفت . ب iـ ,+ (@ ,.+=@ بو,ند [.+ Qبرجست
,فاZ= É تئو+- =نقالبی پر.لتا+&اi چند .جPی بو,@  . تو=نائی 8ا&شi جز. کسانی بو, کQ ,+ ترجمQ =ثر جا.&د=@ ما+کس

. =نگلس “مان4فست حزE کمون4ست” شرکت ,=شت.

rبند- با =شکاال_ نظر- سوس4ال4ست 8ا- غ4ر پر.لتر- . =شکا Zکمون4ست” . مر Eمان4فست حز“ Qمطالع . Qبا ترجم
=بتد=ئی سوس4ال4ستیZ=. iجملQ سوس4ال4سم تخ4لی ,+ ساÑ۴ i r"! کتاE “,.ستا@ خلق ک4انند . چر= با سوس4اr ,موکر=_

8ا ,+ جنگند؟” += نوشت.

.- ,+ =&ن کتاE 8مچنا@ تحت تاث4ر نظر=_ =نقالبی پلخانف قر=+ ,=شت کQ نوشتQ بو,”=&ن (قا&ا@ نا+.,ن4ک 8ا تصو+
می کر,ند کQ کاپ4تال4سم ,+ +.سQ4 &ک نمو, =تفاقی =ست . ما48ت +.سQ4 با کاپ4تال4سم تطب4ق نمی کند . =Z =&ن +.
پر.لتا+&ا ,+ +.سQ4 +شد . نمو نخو=8د کر,. =&ن (قا&ا@ ,+ خو=E خو&ش تصو+ می کر,ند کQ سوس4ال4سم += بد.@
پر.لتا+&ا بQ ,ست خو=8ند (.+,. Z&ر= (نPا خ4اr می کر,ند کQ ^بقQ - ,8قا@ تحت +8بر- +.شنفکر=@ تنPا ن4ر.-

=نقالبی مؤثر += بQ .جو, می (.+, . مح4ط کوچک ,8ف +.سی بQ عنو=@ پا&Q . =سا] سوس4ال4سم بکا+ خو=8د +فت.”

لن4ن با ,+X صح4ح =Z (موlZ 8ا- ما+کس . =نگلس ,+ =&ن کتاE . مکر+= ,+ (ثا+ بعد- =l بQ =&ن نکتQ تاک4د می
.+Z, کQ ^بقQ - کا+گر پ4وستiQ پ4گ4رتر&ن . +Zمندa تر&ن ^بقQ =نقالبی بو,a . تنPا =&ن ^بقQ =ست کZ= Q ن4ر.&ی قا^ع

,+ =&جا, تحوال_ =نقالبی بر=- نجا_ کل بشر&ت برخو+,=+می باشد.

لن4ن ,+ 8م4ن ساr با “کر.پسکا&ا” 8مسرl (شنا شدa کQ =&ن +=بطQ منجر بZ= Q,.=} (#Ñ"!) . 8مرZمی ^والنی (نا@
می گر,,.

سفر لن4ن بQ =+.پا . (شنائی .- با کا+گر=@ کمون4ست =+.پائی . کمون4ست 8ا- تبع4د- +.] (منجر بQ گشا&ش جد&د-
Qبر=- +8ائی ^بق aZ+جمع بند- =&ن سفر تشک4ال_ “=تحا, ـ مبا . (با -. iکتبر شد= Eتی =نقال) پر =فتخا+ +8بر a=+ +,

کا+گر” += ,+ +.سQ4 بن4ا, نPا, کQ بعد= بQ “حزE سوس4اr ,مکر=_ کا+گر=@ +.سQ4” تبد&ل شد.

پس =Z 8جوq پل4س تز=+- بQ =نجمن 8ا . تشکل 8ا- ضد تز=+-i لن4ن ن4ز ,+ +=بطQ با تالl بر=- =نتشا+ مجلQ کا+گر-
. تحر&کا_ علQ4 حکومت تز=+-i ,ستگ4ر . بQ ۴! ماa حبس محکوq گر,&د.

.- ,+ مد_ Zند=@ ن4ز ,ست =Z مطالعQ . تحق4ق . بر+سی نکش4دa . بQ مو=Z=_ (@ بQ فعال4ت 8ا- س4اسی . تشک4التی
.,=, Qخو&ش (ن4ز) =,=م

,+ ساÑ# r"! .- بQ خا^رفعال4ت 8ا- کمون4ستی . ضد حکومتی بQ سQ ساr تبع4د ,+ منا^ق سر,س4ر . ^اقت فرسا-
س4بر- محکوq شد.

پس =Z .+., .- بQ س4بر- .- ,.با+a با کر.پسکا&ا ,+ س4بر- ,&د=+ کر,a . با 8م =Z,.=} نمو,ند.
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کتاE “توسعQ سرما&Q ,=+- ,+ +.سZ= ”Q4 نوشتQ 8ا- =قتصا,- .- ,+ 8م4ن ساr 8ا =ست کQ نت4جQ جمع (.+- .
تحق4ق گستر,a .- ,+ =قتصا, سرما&Q ,=+- +.سQ4 تز=+- =ست.

+.l کا+ . شناخت شناسی .- مانند &ک شاگر, .فا,=+ بQ ماتر&ال4سم ,&الکت4ک . ماتر&ال4سم تا+&خی . بر =سا] شناخت
شناسی =نقالبی ما+کس شکل گرفتQ بQ 8م4ن علت ن4ز =Z =بتد= ,ست بQ +&شQ 8ا بر,a . بQ بر+سی Z&ر بنا- =قتصا,-
+.سiQ4 تع44ن سمت حرکت جامعZ= Qنظر+شدمناسبا_ سرما&Q ,=+- . باZنگر- .|ا&ف کمون4ست 8ا- +.سQ4 پر,=خت.

åaZ+ک .=حد کل . ,+ &ک مبا& +, iا فعال4ت سوس4ال4ستی . ,موکر=ت4ک& iجمع کر,@ مسا&ل =قتصا,- . س4اسی … ”
i,,باعث تقو&ت (@ می گر Qبلک i,س4اسی نمی شو åaZ+باعث ضعف جنبش ,موکر=ت4ک &ا مبا iحد ^بقاتی پر.لتا+&ا=.
i”@=شنفکر.+ yتنگنا- =^ا“ Z= =+ مسا&ل س4اسی iنز,&ک می کند q,8ا- مر a,منافع .=قعی تو Qب =+ @) Qبد&ن معنی ک
iستمگر- س4اسی åa+8ا- مجر, ,+با aجا- =&د Qب iحمت کش می کشاندZ _خ4ابا@ . مح4ط کا+گر=@ . ^بقا Qب
rتبل4غا_ سوس4ا qتما åQم4نZ . نج می کشد+ @) Z= پر.لتا+&ا Q8م Z= ب4ش Qک i=+ -نمو,=+8ا- .=قعی =&ن ستمگر
,موکر=سی =ستi قر=+ می ,8د . بد&ن ^ر&ق =&ن مبا+aZ += تقو&ت می نما&د. +=,&کاr +.] =غلب تصو+ می کند .قتی
@,=, Qتوسع åQ4ف|. iس4اسی ,عو_ کند åaZ+مبا Qب ً ً . مستق4ما سوس4اr ,موکر=_i بQ جا- =&ن کQ کا+گر=@ پ4شر. += علنا
Z= موکر=_ بد&ن ^ر&ق, rن سوس4ا&= iبقاتی پر.لتا+&ا += خا^رنشا@ می نما&د^ åaZ+ضت کا+گر- . متشکل کر,@ مباPن
,موکر=ت4سم خو, عقب نش4نی می نما&د . مبا+åaZ س4اسی += بQ عقب می کشد. .لی =گر 8م =&نجا عقب نش4نی باشدi نظ4ر

(@ چ4ز- =ست کQ ضرE =لمثل فر=نسو- می گو&د: “با&د عقب +فت تا بPتر ج4Pد”.

Z= Qبا =کونوم4ست 8ا . (@ ,ست Qبط=+ +, -. Qنظر- متوقف نماند . مقاال_ =فشاگر=ن - Qلن4ن ,+ عرص a,گستر lتال
کمون4ست 8ائی کQ مبا+aZ . پ4وند =نقالبی += محد., بQ مبا+Z=_ =کونوم4ستی . +.Zمرa ^بقQ کا+گرمی کر,ندi تو=نست

.,Z=جا ب4اند Q4مکر=_ 8ا- کا+گر- +.س, rگر=&ش =نقالبی . صح4ح += م4ا@ سوس4ا

+, Qک iQ4ا ,+ +.سPتن Qن =+ -+=, Q&سرما qنظا i,س4اسی خو _=Z+بو, . ,+ مبا Qلن4ن نگا8ی مرکب . کل گر=&ان aنگا
تمامی جPا@ . نQ ,+ =جز=- (@ بلکQ ,+ کل (@ نشانQ می +فت.

ìا- =جتماعی +سوPقع4ت=. @.+, Qمی تو=ند با عمل =نقالبی خو, ب Qا پر.لتا+&است کPتن Qعتقا, ,=شت ک= Qبر =&ن نکت .=
کند . کل4ت (@ += ,گرگو@ ساZ,. . =&ن عمل تنPا =Zمجر=- تشکل عناصر(گاa پر.لتا+&ا ,+حزبی .=حد . ,+ پ4وند با

جنبشPا- کا+گر- . ,موکر=ت4کi بQ ^رZ ,+ستی می تو=ند پ4ش بر.,.

تشک4ل حزE سوس4اr ,مکر=_ کا+گر- +.سQ4 ,+ ساÑ" r"! ,+ م4نسک =Z سو- لن4ن مو+, =ستقباr قر=+ گرفت. ,.+
بو,@ لن4ن =Z تما&ال_ فرقQ =- . قر=+ ,=,@ تمامی تو=@ . ن4ر.&ش ,+ خدمت 8دv نPائی . =نقالبیZ= =+ -. i سکتا+&سم
. خو, محو+- ,.+ می کر, . خشنو,- =. += =Z تشک4ل حزE سوس4اr ,مکر=_ کا+گر- . =عالq (ما,گی بر=- تبد&ل
=&ن تشکل بQ &ک ساZما@ سر=سر- += تنPا می تو=@ چن4ن ,+X کر,. =ما =&جا, .حد_ نظر=صولی . =8د=v پر.لتا+&ا-

=نقالبی +.سiQ4 ن4اZ بQ .حد_ +.- برنامQ . =ساسنامQ =- بو, کQ مب4ن حرکت (گا8انQ - پر.لتا+&ا باشد.

لن4ن تشخ4ص ,=, کQ ,+کشو+=ستبد=,- تز=+- +س4د@ بQ .حد_ گر.P8ا- مختلف . پر=کندa - کا+گر-Z= i^ر&ق
ساZماند8ی &ک +.ZنامQ سر=سر- ممکن =ست . لذ= تالl بعد- لن4ن مصر.v بQ =&جا, &ک +.ZنامQ سر=سر- ,+

+.سQ4 ,+ +=ستا- =&جا, &ک حزE سر=سر- پ4شر.کا+گر- شد.
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. Eسوئی سرکو Z= . ,بو aموفق4ت منجر نشد Qب Q48ا- متعد, قبلی بر=- =&جا, چن4ن حزبی سر=سر- ,+ +.س lتال
=ستبد=, عر&ا@ پل4س تز=+- مانع +شد تشکل 8ا . =&جا, &ک +.ZنامQ سر=سر- سوس4ال4ستی شدa بو,.

=نتشا+ +.ZنامQ “=&سکر=” ,+ مون4خ ,+ ساÑ$$ r! سر(غاZ سمت گ4ر- جد&د- ,+ سوس4اr ,مکر=سی +.سQ4 بو,. =&ن
سمت گ4ر- با =نتشا+ “چQ با&د کر,؟” بQ کماr +س4د . نشا@ ,=, کQ لن4ن گاq 8ا- بعد- =نقالبی += ,+ ساZماند8ی می ,&د.
rخل کشو+ =+سا=, Qبا فد=کا+- . خطر کر,@ ب Qسر=سر- ک -= QنامZ.+ . پا.+= yمخفی ,+ شر - aبدZ _ک تشک4ال&

می شد . ^رñ =&جا, &ک حزE پر.لتر- =Z .&ژa گی 8ا- برجستQ =&ن حرکت نو&ن بو,.

فر&ا, . ضجQ مخالفا@ حزE سر=سر- ^بقQ کا+گر بQ (سما@ +س4د. سند&کال4ست 8ا . =کونوم4ست 8ا ما+کس4ستPا- علنی
,+ بر=بر =&ن نوشتQ =نقالبی بQ مخالفت پر,=ختQ . (موlZ 8ا- ماتر&ال4سم تا+&خی . تجا+E مبا+Z=_ پر.لتا+&ا += ,+

عرصQ جPانی مو+, حملQ قر=+ ,=,ند.

لن4ن پس =Z پ4ر.Z- =نقالE =کتبر ,+مو+, ضر.+_ حزE پ4شر. +8بر- کنندa - مبا+Z=_ پر.لتا+&ا . +, (شفتQ فکر-
بس4ا+عج4ب . عال} ناپذ&ر فضل فر.شا@i فنوشت :

” 8مQ می ,=نند کQ تو,a 8ا بQ ^بقا_ تقس4م می شوند؛ کQ تو,a 8ا . ^بقا_ += تنPا .قتی می تو=@ ,+نقطQ مقابل &ک ,&گر
قر=+,=, کQ بQ ^و+کلی =کثر&ت عظ4می += بد.@ =&ن کQ برحسب مقاq ,+نظاq =جتماعی تول4د قطعQ قطعQ شدa باشدi ,+مقابل
کاتگو+&Pائی قر=+,48م کQ مقاq مخصوصی += ,+نظاq =جتماعی تول4د =حر=Zمی نما&ند؛ کQ ^بقا_ += معموال . ,+=کثر
مو=+,i ال=قل ,+کشو+8ا- متمد@ معاصر =حز=E س4اسی +8بر- می نما&ند؛ کQ =حز=E س4اسی ^بق معموr توسط
Eبر=- پرمسئو.ل4ت تر&ن مقاما_ =نتخا Qتر&ن =فر=,- ک Eمتنفذتر&ن . مجر iتر&ن Qبا=تو+&ت Z= ا- کم . ب4ش ثابتیP8.گر
می گر,ند . پ4شو= نام4دa می شوندa+=,= i می گر,ند. 8مQ - =&نPا =لفباء =ست.” (ب4ما+- کو,کی “چپ +.-” ,+کمون4سم ـ

(!Ñ*$ Qل ـ م&+.)

“ضر.+_ تئو+- حزE ساZ- لن4ن =Z ^ب4عت مبا+aZ ^بقQ کا+گر بر(مدa =ست.

جو8ر .=قعی “حزبی لن4نی” ,+ =&ن نکتQ نPفتQ =ست کZ= Q ,+.@ مبا+Z=_ صنفیiس4اسی . =&د.ئولوo&ک ^بقQ کا+گر
بخشی =Z کا+گر=@ پ4شر.شکل می گ4ر, کQ بQ مبا+aZ بر=- تغ44ر نظاq سرما&Q ,=+- ,+ کل4تش پر,=ختQ . با,+X عم4ق
Qبق^ . Qقر=+ گرفت -+=, Q&سرما qتئو+- . پر=ت4ک =نقالبی پر.لتا+&ا ,+ +=] جنبش کا+گر- بر=- برچ4د@ نظا Z=
Qپ4ش 8د=&ت می کند. بد.@ حضو+چن4ن حزبی جنبش کا+گر- ,+تفرق Qتش +.- خط =نقالبی ب=Z+کا+گر += ,+مبا

باقی ماندa . مبا+Z=تش بQ کج +=a کش4دa می شوند

. (!"Ñ" Q4س.+ +, -+=, Q&شد سرما+) Q4س.+ a,Z ,=ستبد= Qبر+سی جامع ilZ+= جمع بند- لن4ن ,+ =&ن =ثر پر
=+Z&ابی .ضع4ت ^بقQ کا+گر =&ن کشو+ . =+=ئQ (لترنات4و کا+گر- ,+ بر=بر=نو=É گر=&شا_ +فرم4ستی . خر,a بو+o.=ئی
. (نا+ش4ستی می باشد. =. بQ مشکل ساZماند8ی ^بقQ کا+گر . (گا8ی ^بقاتی پر,=ختQ . بر ساZماند8ی کا+گر=@ ,+

.,Z+. خو, تاک4د می Eحز

=فسانQ (گا8ی ^بقاتی بد.@ تشکل س4اسی .کسب صرv (گا8ی ^بقاتی ,+ مبا+Z.+ _=Zمرa . کوتاa مد_ += بQ خاX می
سپا+, . بر حزب4ت پر.لتر- . =نقالبی تکQ4 می کند.
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چالش ,&گر ,+ بر=بر لن4ن مبا+aZ با گر=&شا_ غ4ر پر.لتر- . تسل4م ^لبانQ ,+.@ ^بقQ کا+گر . حزE سوس4اr ,مکر=_
کا+گر- +.سQ4 بو,.

لن4ن =Z مبا+aZ =&دئولوo&ک ,+.@ حزبی ,.+- نجفستQ . 8مو=+a بر=- پاال&ش . =فشا- نظر=_ خر,a بو+o.=ئی .
بو+o.=ئی ,+ ,=خل حزE پ4ش قدq بو,. =حسا] مسئول4ت . 8دv مند- .- ,+ +=ستا- =نقالE پر.لتر- . سرنگونی
سرما&Q ,=+- مانع =Z (@ بو, کQ بQ ساlZ . مماشا_ با تجد&د نظر ^لبی . تسل4م ^لبی بپر,=Z,. مقاال_ . جز.a 8ا-
متعد, .- بر علQ4 گر=&شا_ ,=خلی =کونوم4ستیi =نحالr ^لبانQ . منشو&کی حزE سوس4اr ,مکر=_ +.سQ4 مو&د (@ =ست
کZ= Q چالش 8ا- =&دa ئولوo&ک ـ س4اسی شانQ خالی نمی کر, . بر=- .حدتی پوشالی . تسل4م ^لبانQ پش4ز- =+lZ قائل

نمی شد.

Qنشا@ ,=, ک Q4موکر=_ کا+گر- +.س, rسوس4ا Eحز q., aکثر&ت . =قل4ت (بلشو&ک 8ا . منشو&ک 8ا) ,+کنگر= Eنشعا=
qک گا&“ Eو+مفصل ,+ کتا^ Qحد صح4ح بو, . ب Q8ا- ما+کس تا چ aZپا فشا+- .- بر مو=ضع پر.لتر- . =نقالبی (مو

بQ پ4شi ,.گاq بQ پس” (فو+&Q ـ مÑ$۴ Q!) توض4ح ,=,a شدa =ند.

+شد جنبش 8ا- =نقالبی ,+ ساÑ$۵ r! موجب باZگشت ,.با+a لن4ن بQ +.سQ4 شدi عل4رغم گسترl شو+l 8ا- ,8قانی
X+=لن4ن با ,.+ =ند&شی بر تد iماند8ی علنی تاک4د می کر,ندZا +.- =عتصابا_ . ساPپو+تون4ست= i-عتصابا_ کا+گر=.
Qک Q4موکر=ت4ک ,+ +.س, Eما48ت =نقال Z= عم4ق X+, ر (م4ز تز=+&سم پافشا+- می کر,. لن4ن باPسرنگونی ق. Eنقال=
سرنگونی مناسبا_ حاکم فئو,=لی . نما&ندa - (@ تز=+&سم += مدنظر,=شتi معتقدبو, کQ =&ن =نقالE 8م بQ نفع پر.لتا+&ا
=ست . 8م بQ نفع بو+Z=.o-. پر.لتا+&ا ,+=&ن =نقالE شرکت کر,a . می کوشد تا +8بر- تو,a 8ا += بQ ,ست ب4ا.+,i تا
Qا نسبت ب& . iبزند Eرخو, += بر=نقالPمف. ,Z=ستثما+- مبتنی بر کا+مز,- += بر=ند= qنظا . a,=, Qم=,= =+ Eبتو=ند =نقال
(@ پاس4و ماندa . &ا 8مدست بو+Z=.o- گر,, . =نقالE ناتماq بماند.(,.تاکت4ک سوس4اr ,موکر=سی ,+=نقالE ,موکر=ت4ک

(!Ñ$۵ Q4ئ.o ئن.o ـ

پس =Z سرکوE ق4اq 8ا توسط حکومت تز=+- . تنگ تر شد@ حلقQ پل4سی =من4تی ,+ =^ر=v لن4نi .- با گذ+نامQ جعلی
سنت پترZبو+õ += بQ مقصد فنالند ترX کر,.

.- پس =Z خر.} =Z +.سQ4 بQ جمع بند- ق4اq پر,=خت . تالl خو, += متوجQ مبا+aZ با گر=&ش بو+o.=ئی – منشو&کی
,+.@ حزE کر,.

a+شا= ”Eمسکو”» . “,+] 8ا- =نقال q8ا- ق4ا [+,”i!!Ñ$۵ Eنقال= a+سخنر=نی ,+با“ Qمی تو=@ ب a+., ثا+ =&ن) Z=
کر,.

پس =Z شکست =نقالÑ$۵ E! ـ #$Ñ! . پ4ر.Z- =+تجاÉ تز=+- (#$Ñ! ـ $!Ñ!) =حز=E =نقالبی . =پوZ&س4و@ ,+8م
a,Z من=, l= محتو=- =نقالبی . ^بقاتی Z= @) @,ی کرPا- ما+کس4سم . تPشZتحر&ف (مو Qشدند . ,+حالی ک Qشکست
می شد لن4ن بQ ,فاZ= É ما+کس4سم . ب4نش ماتر&ال4سم ـ ,&الکت4کی ,+بر=بر =نحر=فا_ +.&ز&ون4ستی . =&دa (ل4ستی پر,=خت.
=نحالr ^لبی . فر=+ =Z مبا+aZ - متشکل . =نشعاE گر- مفد +.Z شدa بو,i تحت +8بر- لن4ن بلشو&کPا ,ست بQ عقب
نش4نی منظمی Z,ند . با تلف4ق کا+مخفی . علنی . ب4ر.@ کر,@ عناصرعبا+_ پر,=Z منشو&ک =Z حزiE تو=نستند .حد_
تشک4التی خو, += عال+غم ضربQ 8ائی کQ خو+,a بو,ندi حفظ کنند. پس =Z=&ن ,.+a تد+&جا ,+فاصلQ - سالPا- $!Ñ! ـ
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Ñ!۴! با+,&گر ,.+=@ =عتال- جنبش کا+گر- . ,موکر=ت4ک شر.É شد. . حزE لن4ن ب4شتر =Z 8ر تشکل ,&گر با
=بتکا+عملi مبا+aZ علQ4 تز=+&سم += پ4ش بر,

Qئ=+= . r.= ندگی س4اسی لن4ن می تو=@ مخالفت =نقالبی . =نترناس4ونال4ستی .- با جنگ =مپر&ال4ستیZ متر&ن مر=حلPم Z=
(لترنات4و پر.لتر-i مبا+aZ با شو.&ن4سم =مپر&ال4ستی ,+جنگ . صلحی ,مکر=ت4ک += ناq بر,.

لن4ن نQ تنPا بQ مبا+aZ نظر- . عملی بر علQ4 گر=&شا_ تسل4م ^لبانQ پر,=خت بلکQ ,+ ساr 8ا- جنگ نظر=_ معتبر-
پ4ر=مو@ +شد سرما&Q ,=+- جPانی += جمع بند- . بQ +شتQ تحر&ر ,+(.+, کQ ,+ کتاE معر.v =. تحت عنو=@
“=مپر&ال4سمi بQ مثابQ عالی تر&ن مرحلQ +شد سرما&Q ,=+-” فرمولQ شد کQ بر=- =.ل4ن با+ ,+ ساÑ!۶ r! منتشر گر,&د.
جا@ بالمی فوستر ,+ مقالQ ” کشف . باZگشا&ی =مپر&ال4سم”با ,+=&ت خاصی بQ بر+سی =&ن کتاE پر,=ختQ . می
Qب Qمپر&ال4ستی += ک= õ+قابت 8ا- موجو, م4ا@ قد+_ 8ا- بز+ Qبو, ک @) iنوشتن =&ن =ثر Z= صلی لن4ن= vنو&سد:8د
Qمپر&ال4سم += ب= i,نظر=_ خو Qتوض4ح ,8د. =ما لن4ن ,+ جر&ا@ بسط . توسع i,بو aمنجر شد r.= انیPجنگ ج
Qمپر&ال4سم += می تو=@ مرحل= iتر&ن شکل Qخالص +,“ :Qنمو, ک rچن4ن =ستدال . a,=, نحصا+- +بط= -+=, Q&سرما
Qقر=+ ,=, ک Qفاکتو+8ا- =قتصا,- += مو+, مد=ق Qک سلسل& iتعر&ف کر,”. =. ,+ 8م4ن +=ستا -+=, Q&نحصا+- سرما=
خ4لی گستر,a تر . عم4ق تر =Z مسالQ “توZ&ع ناقص ,+(مد” . &ا .جو, “=8د=v . =نگ4زa 8ا- سو,جو&انQ - &کسر-
-+=, Q&سرما iنظر لن4ن Qنقط Z= .ن فر=تر += ,+ بر می گرفت&= Z= بو, . موضوعاتی i”موسسا_ =نحصا+- مشخص
i,=Z) عصر +قابت Z= ñصطال= Qقابتی . ب+ -+=, Q&سرما Z= Qمی شد ک Qنو&نی ,+ نظر گرفت Qمرحل Qمثاب Qنحصا+- ب=
فر=تر می +فت؛ مرحلQ - نو&نی کQ ,+ (@ سرما&Q - مالی- کQ حاصل =,غاq موسسا_ صنعتی . سرما&Q بانکی =ست- 8م
Z= قابت+ iQن مرحل&= +, Qتسلط خو, ,+ می (.+,. ن4ز (@ ک Qس4است؛ &عنی ,.لت += ب - Qقتصا, . 8م عرص= - Qعرص
Z= قا,+ند بخش 8ا- بز+گی Qموسسا_ عظ4م =قتصا,- ک Z= -,.شکل +قابت م4ا@ شما+ معد Qب ً ب4ن نمی +., =ما عمدتا
-+=, Q&سرما iQ&=.Z ن&= Z= .می &ابد q.=تد . a,پ4د= کر Z.بر iخو, ,+ (.+ند rکنتر Qقتصا, ملی . ب4ن =لملل += ب=
ً بQ صو+_ مبا+aZ بر=- ,ست4ابی بQ کنترr بر باZ=+8ا- جPانی متبلو+ =نحصا+- =Z +قابت 8ا- =مپر&ال4ستی- کQ عموما

می گر,ند- جد=&ی ناپذ&ر بو,a . غ4ر قابل تفک4ک می با شد.

مبا+aZ نفس گ4ر .- بر علQ4 سوس4اr ,مکر=_ 8ا- =+.پا- غربی(سوس4اr – شو.ن4ست 8ا) . مماشا_ جو&ا@ +.سی
(سانتر&ست 8ا) =Z معتبر تر&ن =سنا, جنبش کمون4ستی . نشا@ ,8ندa گر=&ش (شکا+ .- بQ =نترناس4ونال4سم پر.لتر- .

تاک4د .- بر مبا+aZ =- ب4ن =لمللی بو,.

“ما می گوئ4م: جنگی کQ ,.لتPا- سرما&Q ,=+- بa=+ Q =ند=ختQ =ندi فقط با =نقالE کا+گر=@ بQ پا&ا@ خو=8د +س4د. کسانی
E=حز= Qمو+, تصو&ب 8م i@باZ ک& . r, ک& Qک =+ rبا !Ñ!* Q4با&د ب4ان iمندند Qجنبش سوس4ال4ستی عالق Qب Qک
سوس4ال4ست ,ن4ا قر=+ گرفتQ بخو=نندi ب4انQ4 =- کZ.+ +, QنامQ ما پر=.,= چاû شدi ب4انQ4 =- کQ حاال نمی تو=@ ,+ 48چ
Z= ر= حق4قت جنگ += پ4ش&Z ,چاپش کر ia=و+&خوPجم Qفر=نس Qن . «,=Z)» -بر&تان4ا Qن iکشو+8ا- متخاصم Z= ک&
جنگ ب4ا@ کر, . گفت کQ ,+ نت4جQ +قابت کاپ4تال4ستیi م4ا@ بر&تان4ا . (لما@ جنگ بQ پا خو=8د شد. گفت کQ (@ قد+ با+._
Eنقال= Qجنگ ب Qگفت ک . iعلت جنگ چ4ست Qما گفت ک Qشل4ک خو=8ند =فتا,. ب Qخو, ب Qتفنگ 8ا خو, ب Qک aنبا+ شد=
Q&ا- سرماPمضا کر,ند . سپس ,+ کنا+ ,.لت= =+ Q4ن ب4ان&= Qا&ی کPسوس4ال4ست Qما ب i.+ ن&= Z= .پر.لتر- ختم خو=8د شد
,=+- شا@ جا- گرفتندi می گوئ4م بQ سوس4ال4سم خ4انت کر,a =ند. م4ا@ سوس4ال4ستPا- سر=سر ,ن4ا شکاv =فتا,a =ست.

(Eجنگ . =نقال) ”ند=نندZ +, -= aند . عد= a8ا شد Qبعضی .=+, کاب4ن
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لن4ن با مخالفت خو&ش با جنگ =مپر&ال4ستی . ,فاZ= É منافع پر.لتا+&ا . تو,a 8ا- Zحمت کشi ,فاZ= É “حق ملل ,+تع44ن
سرنوشت خو&ش”i مخالفت با =لحاy ^لبیi مبا+aZ با =پو+تون4سم =حز=E =نترناس4وناq., r . تالl پ4گ4ربر=- متحدکر,@
=حز=E . ساZمانPا- چپ =+.پائی .عدq 8م کا+- با بو+Z=.o- =مپر&ال4ستی ,+جر&ا@ جنگi نشا@ ,=, کQ تاچQ حد
Qن نظر=_ تا چ&= . Qنست=, Xمکر=سی += خطرنا, rسوس4ا E=حز= @.+, +, -Z=.o+8ا- بو Qند&ش= üنفو Qند&شان= v+o
. Éضا.= Z= غلط X+, ل4ل, Qب Qکائوتسکی += ک i8ا- بز+گی مانند پلخانف qحد- می تو=نند خ4انت با+ باشند. لن4ن نا
ضعف شا@ ,+ تلف4ق تئو+- ما+کس4سم با شر=&ط مشخص =.ضاÉ جPا@i بQ 8مکا+- . 8م سوئی با س4است 8ا-
. Qا8رچپ گرفت| Qتئو+- موضع ب+, Qک i=+ شدند . نظر=_ =فر=,- نظ4ر تر.تسکی aمپر&ال4ستی . شو.&ن4ستی کشاند=

,+عمل ب4ن ,.صندلی نشستiQ بQ (شفتQ فکر- ,=من a,Z . با منشو&کPا 8مکا+- می کر,i =فشا می نمو, .

حزE سوس4اr ,موکر=_ کا+گر- +.سQ4 تحت +8بر- لن4ن =Z چنا@ =عتبا+نظر- . عملی برخو+,=+ بو, کQ تو=نست
[=+ +, iمخالفت با جنگ ^لبی =مپر&ال4ستی . q., rبا =پو+تون4سم =نترناس4ونا aZ+مبا+, ir.= انیPا- جنگ جPسال+,
جنبش جPانی کمون4ستی قر=+گ4ر,. ,فاÉ قا^عانZ= Q ما+کس4سم i تبحر ,+ بQ کا+گ4ر- تاکت4کPا- ,+ست
Q4بقاتی حا, عل^ - aZ+سو- خو, ,+ مبا Qب Q4نرمش پذ&ر,+عمل . جلب کا+گر=@ . ,8قانا@ . +.شن فکر=@ =نقالبی +.س.
تز=+&سمi =مپر&ال4سمi بو+Z=.o- ل4بر=r +.سQ4 . خر,a بو+Z=.o- متزلزr (@؛ تحل4ل =Z تضا,8ا- جPا@
,+عصر=مپر&ال4سم . بQ .جو,(مد@ حلقQ 8ا- ضع4ف ,+ Zنج4رجPانی =سا+_ =مپر&ال4ستی . =&ن کQ جنگ =مپر&ال4ستی
باعث حد_ بی سابقQ - مبا+aZ - ^بقاتی پر.لتا+&ا برضد بو+Z=.o- می گر,,i =نجاq =نقالE پ4ر.Zمند پر.لتا+&ائی +=
ممکن ,=نست. با =نقالE فو+&Q ـ ما+] #!Ñ! +.سQ4 . سرنگونی تز=+&سم i قد+_ ,.لتی بQ ,ست =حز=E بو+o.=ئی
ل4بر=r . خر,a بو+o.=ئی =فتا,. ,.لت موقت جد&د بر=سا] منافع ^بقاتی =l قا,+بQ پا&ا@ ,=,@ بQ جنگ =مپر&ال4ستیi پا&ا@
ûتو q, نمی خو=ستند گوشت Qنبو, ک @=Z8قا@ . سربا, i8ا- .س4ع کا+گر a,خو=ست تو Qب E=فئو,=لی . جو qنظا Qب @,=,
Qسوئ4س بZ= Qک (!Ñ!# [+ـ # ($*) ما +., Z= 8ائی Qنام) نخست Qشوند. لن4ن ,+۵نام aقد+_ +س4د Qب aZتا -Z=.o+بو
!Ñ!# ل&+.) † )Q4س.+ Qب ,.+. Z= پس . a,ا,(.+- کر& =+ Eنقال= - Qپا&ا@ نخست4ن مرحل i,بو a,پر=.,= فرستا QنامZ.+
Qب Qحاضر” ک Eا&ف پر.لتا+&ا ,+=نقال|. Qی =جالسی ,+۴ (#! ) (.+&ل تحت عنو=@ “+=جع ب^ i ,=پتر.گر +, (
تز8ا- (.+&ل معر.v =ستi تد=+X تعر° پر.لتا+&ا بQ بو+Z=.o- +.سQ4(مرحلq., - Q =نقالE) بر=- کسب قد+_ .

=ستقر=+ حکومت شو+=8ا += مطرñ ساخت.

Z= !Ñ!# [+ـ ما Q&+فو Eنقال= Z= پس -= Qقد+_ ,.گان Qمثاب Qب @=Zشو+=8ا- کا+گر=@ . ,8قانا@ . سربا Qگرچ
=تو+&تZ - Q&ا,- برخو+,=+بو,ندi =ما ,.لت موقت بو+o.=ئی با کمک منشو&کPا . سوس4ال4ستPا- =نقالبی کQ بQ ترت4ب
,+م4ا@ شو+=8ا- کا+گر- . شو+=8ا- ,8قانی نفوü ,=شتندi ,+صد, بو, کQ با =نجاq =نتخابا_ مجلس موسسا@ بتو=ند چنا@
rسوس4ا Eکشو+- حز aباشد. لن4ن ,+8فتم4ن کنگر -+=, Q&سرما qمد=فع نظا Qقانو@ . ,.لتی += برسر کا+ ب4ا.+, ک
,موکر=_(بلشو&ک) +.سQ4 ,+(.+&ل . سپس ,+نخست4ن کنگرa کشو+- نما&ندa گا@ ,8قانا@ +.سQ4 ,+ ماa مQ . سپس
,+نخست4ن کنگرa کشو+- شو+=8ا- نما&ندa گا@ کا+گر=@ . سرباZ=@ +.سo +, Q4.ئن #!Ñ! . (غاZ سرکوE کا+گر= @
توسط ,.لت موقتi مو=ضع حزE بلشو&ک += ,+مو+, مسئلQ =+ضیi مسئلQ ملی . ما48ت ^بقاتی ,.لت موقت . =,عا-
پ4ر.- (@ =Z ,موکر=سی =نقالبی . پر,a پوشی ترک4ب ^بقاتی شو+=8ا- ساZشکا+ . نقش (نPا ,+=نقالiE +.شن نمو, .

تاک4د کر, کQ ,موکر=سی =نقالبی ,+گر. بQ قد+_ +س4د@ شو+=8ائی =ست کQ علQ4 بو+Z=.o- بQ پا خ4زند.

ما48ت ,.لت موقت ,+عدq برقر=+- صلح .بر.Z فقر . فالکت . قحطی . سرکوE بلشو&کPاZ= i &ک سوباعث شد تا
ما48ت (@ ,+م4ا@ تو,a 8ا 8رچQ ب4شتر +.شن شو, . =Z سو- ,&گربا +شد نفوü بلشو&کPا ,+م4ا@ تو,a 8ا Zم4نQ بر=-
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سرنگونی (@ ,.لت فر=8م شد.

ìبا تسخ4ر کا !Ñ!# (۶ نو=مبر)سر&عا صو+_ گرفت . ,+ ۴* =کتبر qق4ا qتد=+کا_ س4اسی . تشک4التی بر=- =نجا
iشر=&ط بر=- کسب قد+_ توسط پر.لتا+&ا فر=8م شد. =ما مقا.مت ن4ر.8ا- =+تجاعی iõ+بوZمستانی تز=+ ,+ پترZ
جنگ ,=خلی += بQ م4ا@ (.+, کQ 8مر=a با .&ر=نP4ا- ناشی =Z جنگ ب4ن =لمللی =.r =مپر&ال4ستی i ,+8م شکستQ شد@
iجبا+- (@ بر=- حفظ ,.لت پر.لتا+&ا= rلما@ . تحم4ل قر=+,=, صلح کامال شاقی . قبو) - aتوسط =+تش ,+ند Eنقال=
Qب v.ا(,8قانا@ ثر.تمند معرPمقا.مت کوالک i-.+شو - aا- سف4د . محاصرPتش+= Qانی بPج Eکمک ضد=نقال
- Qمر سوس4ال4ستی کر,@ مناسبا_ ,+ عرص=+, a,+شکست خو -Z=.o+قحطی . کا+شکنی بو - Qم=,= i(a, -Z=.o+بو
مالک4ت بر.سا&ل تول4د . مبا,لQ .… ,+کشو+- کZ= Qنظر +شد =قتصا,- 8نوZ بس4ا+ عقب ماندa بو,i فاجعQ =- ,+بر=بر
,.لت پر.لتر- مطرñ کر, کQ حزE کمون4ست (بلشو&ک) +.سQ4 += ,+ شر=&ط فقد=@ تجربQ - ساختما@ سوس4ال4سم با
مشکال_ عظ4می +.بQ +. ساخت. تکQ4 بر کا+ ,=.^لبانQ - کمون4ستی (شنبQ 8ا- کمون4ستی)i =ستفا,a - موقت =Zمناسبا_
سرما&Q ,=+- بو+.کر=ت4ک(س4است =قتصا,- نو&ن معر.v بQ نپ). تاحد- بقا- باZ=+عرضQ . تقاضاi ,+ع4ن حاr =&جا,
کنترr کا+گر-Z= iب4ن بر,@ تد+&جی =مت4اZ=_ بو+o.=ئی . … مجموعQ تالشPا- عظ4می بو, کQ بر=- حل تضا,8ا-

بغرنج جامعQ - جو=@ شو+.- تحت +8بر- لن4ن صو+_ گرفت.

Eنقال= - Qبر=- =,=م =+ Qم4نZ r.= جنگ =مپر&ال4ستی Qلن4ن بر=&ن =م4دبو, ک iپر.لتا+&ائی Eانی =نقالPخصلت ج Qب Qباتوج
,+ =+.پا مساعدخو=8دکر,. =ما 8مکا+- مستق4م سوس4اr ,موکر=سی با =مپر&ال4ستPا ,+ جر&ا@ جنگ . شکست ق4امPا-
کا+گر- ,+(لما@ . مجا+ستا@i ب4ش =+ پ4ش لن4ن += متقاعدنمو, کQ پ4شبر,@ =نقالE سوس4ال4ستی ,++.سQ4 . ساختما@

سوس4ال4سم با معضال_ مPمی +.بQ +. خو=8دشد.

لن4ن با نوشتن کتابPا- پا&Q =- نظ4ر “,.لت . =نقالi”E “=نقالE پر.لتر- . کائوتسکی مرتد”i “چپ +.- مر°
qسو rجا, =نترناس4ونا&= . iک سو& Z= ....ن برنشتا&ن ـ کائوتسکیPر, +.&ز&ون4سم ک^ i”کمون4سم+, Qکو,کان
iمرکز&ت ,موکر=ت4ک -.+ Q4ر&ق ^ر, فر=کس4ون4سم . تک^ Z= Eبر=- حفظ .حد_ =صولی ,+حز l(کمون4ستی) . نال
. جمع بند- قدq بQ قدq تجا+Z+, Eم4نQ - ساختما@ سوس4ال4سمi ,فاZ= É =نقالبا_ ضدفئو,=لی ـ ضد=مپر&ال4ستی
,+کشو+8ا- تحت سلطiQ گنج4نQ =- بز+õ بر=- (موlZ کمون4ستPا . پر.لتا+&ا- جPانی فر=8م ساخت. =ما بر.Z نظر=_
=پو+تون4ستی +=ست . چپ کQ ,+شر=&ط قبل =Z کسب قد+_ صدما_ .&ر=@ گر ند=شتندi پس =Z کسب قد+_ با
کا+شکنP4ائی کQ صو+_ می ,=,ندi بQ تخر&ب ,o سوس4ال4سم =Z ,+.@ کمک موثر- نمو,ند کQ موجو,&ت قد+_ پر.لتا+&ا
+= شد&د= بQ خطرمی =ند=خت. مقا.مت بو+Z=.o- . خر,a بو+Z=.o- ,=خلیi 8م +=a با فشا+ بو+Z=.o- ب4ن =لمللی =Z &ک
Z= =+ Eمغز =نقال i-سطح +8بر+, aف4ژ. Qب . Eا- =پو+تون4ستی . +.&ز&ون4ستی ,+ ,+.@ حزP8دگا&, - aZ+سو . مبا

̂  =فتا, =ند&ش4د@ . +8بر- ,+ست باZ ,=شتQ . =نقالE تد+&جا بQ جا,a - =نحطا

=مر.Z ,+جنبش کمون4ستی =&ر=@i گرچQ بس4ا+- =Z تشکلPا خو, += پ4ر.=@ =ند&شQ 8ا- کمون4سم علمی . مشخصا لن4ن
üکر می کنندi =ما نQ .حد_ پ4شا8نگا@ پر.لتا+&ا ,+حزE .=حد += می پذ&رند . نQ بر=- (@ تالl می کنندi بلکQ خو, +=
مرکز عالم تصو+ می نما&ند؛ نX+, Q ,+ستی =Z معضال_ =نقالE ,+کشو+8ا- عقب ماندa . ما48ت جPا@ خو=+-
=مپر&ال4سم ,=+ندi؛ نQ حقوy ,موکر=ت4ک ملل تحت ستم +=,+تع44ن سرنوشت خو&ش می پذ&رند؛ نQ قا,+ بQ =&جا, پ4وند-
Qب Qگا@ تئو+- =نقالبی پر.لتا+&ا حساس4ت نشا@ می ,8ند؛ ن aتحر&ف کنند Qب Q8ا 8ستند؛ ن a,کا+گر . تو - Qبا ^بق a,فشر

تجربQ - =نقالE ,+کشو+8ا- پ4ر=مونی تحت +8بر- پر.لتا+&ا lZ+= -= a+ü قائلند .…
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,+نت4جQ ,+جنبش کمون4ستی . کا+گر- =&ر=@ i ,+ تد=.q تشتت نظر- . تفرقQ - ساZمانی بQ شد_ س4Pم می باشند. باشد
کQ شاگر,=@ مکتب کمون4سم علمی (موZشPا- لن4ن += کQ جمع بند- =Z پر=ت4ک پر.لتا+&ا- +.سQ4 . جPا@ =ستi با ,قت

:Z= عبا+_ =ست Qو+خالص^ Qب Qکا+ببرند ک Qب . Qموخت)

Eر&ق =&جا, حز^ Z= تلف4ق (@ با شر=&ط مشخص i@) Z= Qقا^عان Éر&ق ,فا^ Z= iEست گرفتن تئو+- =نقال, Qمحکم ب
.=حد پ4شر. پر.لتا+&ا متکی بر مرکز&ت ,موکر=ت4کi قر=+گرفتن ,+صف =.r مبا+iaZ =&جا, پ4وند فشر,a با تو,a 8ا-
کا+گر . Zحمت کش . جنبشPا- تو,i-= a جمع بند- قدq بQ قدZ= q پر=ت4ک پر.لتا+&ا . خو, . بQ کا+بستن =نتقا, .=نتقا,

=Zخو, جPت تصح4ح نا+سائی 8ا .….
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8مو67 (. '. لن3ن *) مو)* ساختا) حز+ ( *()'& معاصر

نو>سند9: '(س3ن )(ما&
بر گر*'&: ).?.با7>ا)

Fمو/E لن,ن 3' مو'3 ساختا' حزA@ $مر?/ $/ فعل,ت مبرمی بر خو'3$' $ست. ما 2کبا' 23گر $/ حاکم,ت کنا' گذ$شت!
شدS $2م. Uبق! گا'گر معاصر 3?با'S بی 'حمان! $ستثما' می گر33@ ? بس,ا'O مشکالL 23گر@ ک! صد ساI پ,ش 3'
3ستو' '?/ بو3@ ? 3' $تحا3 شو'?O سوس,ال,ستی جا2ی ند$شت@ با' 23گر 3' 3ستو' '?/ قر$' گرفت! $ست.$/ جمل!
چن,ن مشکالتی@ ب,کا'O@ فقر بخش $عظم مر3`@ تفا?L شد2د F '3مد ب,ن ثر?تمند$[ ? فقر$@ ? عقب $فتا3گی فاجع! با'
کشو'@ می باشد. تمامی $2نeا نت,ج! س,است «بد» 2ا «بی 3'$2تی» حاکم,ت ن,ست@ بلک! نت,ج! بر قر$'O 3?با'S فرماس,و[
$جتماعی ـ $قتصاO3 سرماO'$3 !2@ برقر$'O مالک,ت خصوصی بر $فز$' تول,د ? $ستثما' بی 'حمان! توg S3اO ?س,ع
/حمتکشا[ $/ Uرn بخش کوچک سرما2! 3$'$[ $ست. $/ لحاl متد?لوOk ما gمچنا[ ب! عقب برگر3$ندS شدS $2م. $گر
E/موF ب! تحل,ل ? تفس,ر $ضافی ند$شت@ $ما $مر?/ با2د O/و` ?'?شن بو3 ? ن,اeا مفeقع,ت$? /$ O'3' گذشت! بس,ا
بن,انeاO ما'کس,سم ـ لن,ن,سم '$ 3? با'S $/ «$لفبا» Fغا/ کر3. 3' چا'چوA $2ن $لفبا@ مسئل! حزA@ خوF 3?$نگا'3@ نقش

.3'$3 O23گر مسائل@ جا ? Aساختما[ حز Oاg پرنس,ب @A3' $نقال Aحز
$مر?/ نز3 برخی 'فقا (بخصوu نما2ندگا[ قشر جو$[) چن,ن تصو'O شکل گرفت! $ست@ ک! تحت تاث,ر شر$2ط@ گو2ا ما
می تو$ن,م تا حد?O3 «تغ,,ر$تی» 3' نکاL گرgی Fمو/E لن,ن 3' مو'3 حزA پر?لترO ب! عمل F?'2م. $/ نقط! نظر ما
@O'$3$ Sستثما' /حمتکشا[ '$ 3' $خت,ا' 3$'3!  3ستگا$ Oاeرمg$ تمامی O/$?k'ست. بو$ I2ن تصو' غ,ر قابل قبو$
حاکم,ت کامل ($'تش@ پل,س@ 3ستگاU$ Sالعاتی ? 23گر $'گانeاO قeر2!). بو'g O/$?kم,نطو' 'سان! gاO عمومی '$ 3'
$خت,ا' 3$'3@ ک! ب! $? $مکا[ می g3د ب! »شستشوO مغزO» مر3` مشغوI شو3 ? مانع $/ $خبا' ? $UالعاL صح,ح گر33.
3' شر$2ط جامع! بو'O/$?k@ پر?لتا'2ا g,چکد$` $/ $2ن $gر` gا '$ صاحب ن,ست. gمانا ب! gم,ن 3ل,ل پر?لتا'2ا مجبو'
$ست ب! خو3 سا/ماندgی $/ Uر2ق $2جا3 $تحاg !23ا@ سند2کا gا ? 23گر $'گانeاO $جتماعی 3ست /ند.  $ما چن,ن
تشک,التeا2ی مانند سند2کا فقط ب! 3'3 مبا'/S $قتصاO3 می خو'3 ک! 3' چا'چوA نظا` سرماO'$3 !2 $ست ? نمی تو$ند
'2ش! تضاg3ا '$ $/ ب,ن ببر3. بر$O تغ,,ر کل فرماس,و[ $جتماعی ـ $قتصاO3@ تشک,الL س,اسی@ پ,شتا/ Uبق! کا'گر@
حزA کمون,ست ال/` $ست.  ?.$. لن,ن مخصوصا توج! ?2ژO$ S ب! ساختما[ حزA مبذ?I می 3$شت. ? $مر?/ ما ن,ز با2د
ب! مسئل! حزA با 3قت ?2ژO$ S بنگر2م. $2ن مبرمتر2ن مسئل! ماست. جنبش چپ معاصر بس,ا' پر$کندS ? فعال,ت بخشی $/
F[ با تعد$3 $عضاO 'سمی Fنeا g,چگون! gمخو$نی ند$'3. 3' $2ن '$بط! نظر لن,ن 3' مو'3 $2نک! چ! کسی با2د عضو
حزA باشد@ تد$عی می گر33. $2ن $2دg Sمچن,ن $/ نقط! نظر Ä'3 3ال2ل مر� $?ل,ن کشو' سوس,ال,ستی جeا[@ $تحا3
جماg,رشو'?O سوس,ال,ستی@ حا2ز $gم,ت $ست. لن,ن معتقد بو3 ک! ال/` ن,ست تما` Uبق! ?$'3 حزA شو3. $ما 3' کشو'
ما 3' سالeاF Oخر موجو23ت $تحا3شو'?O سوس,ال,ستی ?ضع,ت چگون! بو3؟ ÅÇ م,ل,و[ عضو حزA ? تقر2با g,چگون!
مقا?متی 3' مقابل ضد $نقالA. ما فکر می کن,م ک! بر'سی نو2نی $/ Fمو/E لن,ن 3' مو'3 ساختما[ حزA 3' $'تباU با

شر$2ط معاصر@ ضر?'L ح,اتی $3'3.
Aحز nدg ]ت 3?لت 3$شت! باش,م@ چو,gب! ما O$ S'صحبت کن,م@ $جباِ'$ً با2د $شا Aم 3' مو'3 حز,g$ما $گر بخو
کمون,ستeا@ تسخ,ر حاکم,ت 3?لتی ? U ]3'?Fبق! خو3بر$S'$3$ O کشو' $ست. ? 3' نت,ج! بطو' $جتناA نا پذ2ر مسئل!
سرنگونی حاکم,ت کنونی ? Uبق! حاکم کنونی@ مطرÜ می شو3. ب! gم,ن 3ل,ل 3' $2ن '$بط! با2د مسائل /2ر '?شن شو3.

ـ  مفeو` 3?لت
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ـ  مفeو` مبا'/U Sبقاتی
ـ  مفeو` حزA س,اسی

ـ  نقش پ,شتا/O حزA کمون,ست
ـ  س,ستم کا3' گز2نی حزA کمون,ست

ـ  سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک
ـ  3' مو'3 23کتاتو'O ? $تو'2ت!

O'م,ت تئوg$  ـ
ـ  3' مو'3 ?ضع,ت کنونی

Å- مفeو` «3?لت » . 3' ما'ک,سم ـ لن,ن,سم مفeو` 3?لت 2عنی سا/ما[ س,اسی Uبق! مسلط $قتصاO3@ ک! با gدn حما2ت ?
تحک,م نظم موجو3 ? سرکوA 23گر UبقاL جامعۀ تشک,ل می شو3. چنانک! ?.$.لن,ن می گو2د: …»3?لت $'گا[ تسلط
Uبقاتی $ست@ $'گا[ ستم 2ک Uبق! بر UبقاL 23گر@ $gر` برقر$'O «نظم» ک! $2ن ستم '$ قانونی می کند ? $ستحکا` می

بخشد». عالئم 3?لت: سر/م,ن@ $gالی@ قد'L علنی ($'تش@ پل,س)@ 3ستگاO'$3$ S@ س,ستم مال,اتی@ پوI@ حاکم,ت ? ….
ب! 3ل,ل شر$2ط  ?2ژS خو3 (3ال2ل خا'جی@ ?ضع,ت $قل,می س,است 3$خلی) 3?لت '?س,! $ستبدO3$ ? توتال,تا'2ستی شکل
O$می 'ساند@ ک! بر Oگرفت! $ست. نقش سرکوبگر$ن! 3?لت 3' '?س,! تجسم کامل 2افت! $ست. $2ن ما '$ ب! $2ن نت,ج! گ,ر
سرنگونی چن,ن 3?لتی@ 2ک gمچن,ن تشک,الL مشاب!@ 2عنی تشک,الL تمرکز 2افت! $نقالب,و[ ضر?'O $ست. چو[ غ,ر $/

$2ن@ gرگون! 2و'E $نقالبی کوچک بی 'حمان! سرکوA می گر33. چنانک! با'gا 3' کشو' ما تکر$' شدS $ست.
â- مبا'/U Sبقاتی. با توج! ب! مطالب باال@ با2د Ä'3 کر3@ ک! تمامی سا/مانeا@ تشک,الL$'$3$ @L منعکس کنندà منافع
2کی $/ UبقاL $ست. Uو' 23گرO ن,ست ? نمی تو$ند باشد. $شکاI $ساسی مبا'/U Sبقاتی@ مطابق نظر ?.$.لن,ن@

تئو'2ک@ س,اسی ?$قتصاO3 $ست.
مبا'/S تئو'2ک. مبا'/S $فکا'@ $2دS@ نظر2!@ $2ن شکل مبا'/S ن,ا/مند سطح باالF Oمو/E تئو'2ک ما'کس,ستی $ست.
Oاeمی کن,م@ ک! 3' کتاب O'?F 3ا[. 2اgä$ گر مختصر گفت! شو3@ تاث,ر بر$ @ … ? Oشنگر?' @Lتبل,غا @]F Oاg متد
Fمو/شی S'?3 شو'?O می نوشتند «مبا'/S $2دئولو2kکی»@ ک! $2ن gم /2ا3 3ق,ق ن,ست. $گر ما $/ تئو'O صحبت می
کن,م@ Fنوقت با2د $/ 2ک س,ستم منطقی ? پ,گ,ر 23دگاegا صحبت کر3@ ک! متکی بر g S3$3اO علمی $ست. $گر gم $/
$2دئولوOk صحبت می کن,م@ Fنوقت $2ن س,ستم بر 3$شتeا ? تصو'$L $ست. $2دئولوOk ?2ژگی $'/2ابی '$ 3$'$ست. $?
می تو$ند متکی بر تئو'O علمی@ 2ا بر پرنس,ب gاO مجر3 $خالقی ? 2ا بر Fمو/شeاO 23نی باشد. $ما تئو'O@ حتی $گر
lب! لحا O'د. تئوg3 توض,ح $' Sمی کند ک! پد2د Eم,ش! تالg O'م نباشد@ س,ستمات,ک ? نسبتأ منطقی $ست. تئوg 3'ست
S/'ست. /مان,ک! مبا$ Sست@ فقط محد?3 ب! $'/2ابی پد2د$ Iچنا[ ک! معمو Okب,عت خو3 تحل,لی $ست. $ما $2دئولوU
Uبقاتی جر2ا[ می 2ابد@ gر Uبق! $Ä'3 O مشخص خو3 $/ $?ضاå@ تئو'O ? $2دئولوOk خو3 '$ $'$2! می g3د. $ما gر
Okست. $2دئولو$ O'عنصر $'/2ابی تئو Okغ,ر قابل تصو' $ست. ب! ب,ا[ 23گر@ $2دئولو O'بد?[ تئو Okگون! $2دئولو
تئو'O '$ بر$O توg S3اO ?س,ع  قابل 3سترé ? $2دegاO تئو'2ک '$ ب! $شکاI قابل فeم ترO بر$O توg S3اO ?س,ع@ ب,ا[
می کند. با توج! ب! $2ن@ ?قتی ما با مبا'/S $2دئولو2kکی صرn سر?کا' 3$'2م@ Fنوقت با2د ب! '2ش! نگاS کن,م ? 3'$2ن
مبا'/S $2دئولو2kکی@ مبا'/S 3? تئو'O@ 3? جeا[ ب,نی علمی (پر?لتا'2ا) ? شب! علمی (بو'O/$?k) '$ 23د. تمامی
کمون,ستeا 3' فعال,تeاO '?/مرS خو3 با2د $/ تئو'O ما'کس,سم $'ند?کس پ,ر?O کنند. 3' غ,ر $2نصو'L کمون,ستeا
g,چوقت ب! پ,ر?/O نخو$gند 'س,د. چونک! تمامی ن,ر?O جنبش کمون,ستی ? تفا?F L[ با 23گر جنبش gا@ 3' ?2ژگی
علمی $2دئولو/O ما'کس,ستی@ مستدI بوF ]3[@ متد 23الکت,ک ـ ماتر2ال,ستی ?بر خو'3 تا'2خی ب! 'شد جامع!

$ست.چنانک! ?.$.لن,ن می گو2د: «بد?[ تئو'O $نقالبی@ جنبش $نقالبی نمی تو$ند ?جو3 3$شت! باشد».
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مبا'/à س,اسی. gدn $2ن مبا'/S سرنگونی نظا` س,اسی ? حاکم,ت موجو3 $ست. $گر 3ق,قتر گفت! شو3@ مبا'/à س,اسی@
مبا'/S با 3?لت Uبقۀ مسلط بخاUر کسب 3?لت ? قد'L س,اسی $ست.

O'تر شد[ شر$2ط کاeر بUکا'گر$[ مؤسسۀ مشخص@ تقابل کا'گر$[ با صاحب کا' بخا à/'2ن مبا$ .O3قتصا$ à/'مبا
$ست.

پر?لتا'2ا خو3 بخو3@ بد?[ کمک '?شنفکر$[@ فقط می تو$ند تا حد شکل $قتصاO3 مبا'/U àبقاتی@ gمچو[
مبا'/S«گا'گر$[ با صاحب,ن کا' بخاUر شر$2ط بeتر فر?E ن,ر?O کا'@ بخاUر بeتر شد[ شر$2ط کا'O ? شر$2ط

/ندگی کا'گر$[» پ,ش بر?3.
چنانک! ?.$.لن,ن می گو2د: «Fگاgی سوس,اI ـ 3مکر$سی نزU 3بق! کا'گر نمی تو$نست! ?جو3 3$شت! باشد. $2ن Fگاgی فقط
می تو$ند $/ خا'ë ?$'3 شدS باشد. تا'2خ تمامی کشو'gا نشا[ می g3د@ ک! Uبق! کا'گر با $تکا ب! ن,ر?O خو3@ 3'
شر$2طی قر$' 3$'3@ ک! فقط می تو$ند ب! ضر?'L ?حدL 3' $تحاg !23ا ? پ,شبر3 مبا'/S با صاحب کا' نا2ل 2Fد ? $/
Oاe2'تئو ]F I3 /$ سوس,ال,سم E/موF کا'گر$[ ب! تصو2ب 'ساند ? … ?لی íت حفظ حقوeد قو$ن,نی 3' جg$3?لت بخو
فلسفی@تا'2خی ? $قتصاO3 ب,ر?[ Fمد@ ک! نما2ندگا[ تحص,ل کرU à3بقاL 3$'$ تد?2ن کر3ند.  '?شنفکر$[@ بن,انگذ$'$[
سوس,ال,سم علمی معاصر@ ما'کس ? $نگلس@ خو3 $/ لحاl موقع,ت $جتماعی@ متعلق ب! '?شنفکر$[ بو'O/$?k بو3ند.
3ق,قأ 3' '?س,!@ Fموَ/E تئو'2ک سوس,اI ـ 3مکر$سی@ مستقل $/ 'شد جنبش خو3 بخوO3 کا'گر$[@ gمچو[ نت,جۀ
Uب,عی ? $جتناA نا پذ2ر 'شد تفکر نز3 '?شنفکر$[ $نقالبی ـ سوس,ال,ست@ شکل گرفت». «?.$.لن,ن. مجموع! Fثا'

.«ïñ سی@ جلد ۶ صفحۀ?'
بد2ن ترت,ب@ '?شنفکر$[ مترقی ک! ما'کس,سم '$ بمثاب! Fمو/E علمی تبل,غ می کنند@ پ,شتا/ Uبق! کا'گر gستند@ ک! ب!
Fنeا Fگاgی می g3ند ? 3' حزA س,اسی پ,شتا/ متحد می سا/ند. حزg Aمچن,ن با2د $2دS ما'کس,سم '$ ب! Uبق! کا'گر
برساند ? $? '$ ن! تنeا بر$O مبا'/à $قتصاO3@ بلک! بر$O مبا'/à س,اسی با کل نظا` سرماO'$3 !2 ? تمامی Uبق! سرما2!
3$'$[ سا/ما[ g3د.حزg Aمچن,ن با2د تئو'2س,نeا '$ بر$O مبا'/à تئو'2ک با نظر$L $جتماعی ـ $قتصاO3 شب! علمی

بو'O/$?k ترب,ت کند.
]F نگا'3 $2ن 2ا$?F /$ غ,ر Oس,اسی نمی تو$نند چ,ز A$س,اسی. $/ موضع ما'کس,سم ـ لن,ن,سم@ $حز A$و` $حزeمف -ï
Uبق! 3' مبا'/S ب! خاUر کسب حاکم,ت س,اسی باشند. بد2ن ترت,ب@ حزA س,اسی 3' معناO علم س,است شناسی@ 2عنی
$' ]F ک! منافع O$ !بقU 2ک ? س,اسیkتر2ن نما2ندگا[ $2دئولوeنقط! تجمع ب Aمفکر$[. حزg !متحد ? سا/ما[ 2افت S?گر
منعکس می سا/3@ $ست. gدn $ساسی 3' حزA س,اسی@ 'س,د[ ب! حاکم,ت@? 2ا 3ق,قتر@ ب! حاکم,ت 'ساند[ Uبقۀ خو3

$ست.
$/ $2ن موضع@ 3' جامعۀ معاصر تمامی $حز$A س,اسی@ $/ $حز$A سوس,اI ـ 3مکر$L گرفت! تا $پو'تون,ستی@ ل,بر$لی ?
فاش,ستی@ ب! لحاl ماg,ت Uبقاتی خو3 جز? $حز$A حاکم محسوA می شوند. $2ن بحث 23گرO $ست@ ک! خوU 3بقۀ حاکم
Sنقش مسلط '$ 3' 3ستگا ]F 2ک بخش @O/$?k'مختلف تقس,م می شوند ? 3' جر2ا[ 'قابت م,ا[ بو Oاe2بندg?ب! گر
3?لتی می گ,ر3 ? بخش 23گر $/ م,د$[ س,اسی کنا' گذ$شت! می شو3. 3' $2ن حالت@ $2ن «کنا' گذ$شتن» ?2ژگی فرمال,ت!
Oبندg?ر گرg حاکم,ت L'مالک,ت خصوصی بر $بز$' تول,د $ست ک! 3' صو O/$?k'حاکم,ت بو é3$'3@ چو[ $سا
بو'O/$?k@ تغ,,ر نا پذ2ر می ماند. $ما خو3 گر?gبندe2ا می تو$نند ب! شکل O$ S'?3 جاO خو3 '$ عوõ کنند ?

«$نقالب,و[» 23ر?/ می تو$نندب! Uو' «ناگeانی»ب! «حزA حاکم» تبد2ل شوند.
۴- حزA کمون,ست gمچو[ پ,شتا/ /حمتکشا[. Uبق نظر2! لن,ن@ حزA کمون,ست با2د فقط تجمع بeتر2ن نما2ندگا[
Uبقۀکا'گر باشد@ ک! فعال,ن $نقالبی حرف! $F '3 O[ تسلط 3$'ند. ?.$.لن,ن معتقد بو3@ ک!: « g – (Å,چ جنبش $نقالبی نمی
تو$ند بد?[ تشک,الL منسجم ? $3$م! کا' $ستحکا` 3$شت! باشد؛ â) – ک! gر چقد' توg S3اO ?س,عترO ب! Uو' خو3
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بخوO3 ب! مبا'/S جذA می شوند … ب! gما[ م,ز$[ $2ن تشک,الL با2د منسجم تر باشد.ï) – ک! چن,ن تشک,التی با2د
$ساسأ متشکل $/ $فرO3$ باشد@ ک! ب! Uو' حرف! $O ب! فعال,ت $نقالبی مشغولند».

ً F[ گر?S ?2ژS ک! با2د 'gبرO حزA '$ 3' 3ستeاO خو3 متمرکز سا/3 مشخص شدS $ست ـ 3' ما'کس,سم ـ لن,ن,سم 3ق,قا
.O$ !نقالب,و[ حرف$ L2عنی تشک,ال

:O$ !نقالب,و[ حرف$ Lساسی تشک,ال$ Uخطو
S/ا بس,ا' /?3 /2ر ضرب! 'فت! ? $/ ب,ن می 'فتند@ ? محفل تاeمحفل  (مg3/پا2ا[ قر[ نو)3' مرحلۀ محفلی .O'3$م! کا$
تشک,ل شدS عمأل  g,چگون! تک,! گاS قبلی '$ ند$شت ? $/ گذشت! کامأل جد$ بو3 ? با2د gم! چ,ز '$ $/ نو شر?å می کر3ند.
3' تشک,الL $نقالب,و[ چن,ن ?ضع,تی نمی تو$ند ?جو3 3$شت! باشد. تمامی سا/ما[ با2د $3$م! کا'2ش تضم,ن گر33@ 2عنی
$2نک! با2د بتو$ند خو3 '$ حفظ کند@ ب! 3$` ن,افتد@ متالشی نشو3@ ? 3' صو'تی ک! 2ک مeرà کل,دO '$ $/ 3ست می g3د@

با2د قبأل فکر جا2گز2نی F[ '$ کرS3 باشد.
پنeا[ کا'O. بد?[ پنeا[ کا'O ?جو3 تشک,الL $نقالبی بی معناست. فعال,ت $نقالبی کامأل Fشکا' بر$O خو3 نشا[ 3$3[@
چنانک! برخی سا/مانeاO چپ $نجا` می g3ند@ بر$O حزA کمون,ست 3' حکم خو3کشی $ست@ خو3 '$ /2ر ضرب!

حاکم,ت بو'O/$?k قر$' 3$3[ $ست.
O$ !نقالب,و[ حرف$ S?3' $ثر« نام! ب! 'فقا» لن,ن نوشت: «جنبش '$ با2د گر .]F àندg3 تشک,ل Oست! کوچک ? $عضاg
F/موS3 ? با تجرب!@ تا حد ممکن کم تعد$3 ?تا حد ممکن gمگو[@ 'gبرO کنند». gر چند ک! خو3 حزF A?$نگا'3 $ست@ $ما
3' خو3 حزA با2د F?$نگا'F 3?$نگا'3 ?جو3 3$شت! باشد@ 2عنی گر?gی $فر$3 $ستو$'(مطلوA $ست ک! $/ کا'gاO جنبی
lباشند@ مطمئن باشند@ $/ لحا S3$'ند. $2ن $فر$3 با2د بخوبی بر'سی شد Iشتغا$ Aحز Oبرg' '3 باشند) ک! صرفأ ب! کا$/F
$2دئولوOk با سو$3 باشند ? $/ لحاl تشک,التی Fما3گی ال/` '$ 3$شت! باشند. تعد$3 $2ن $فر$3 نبا2د /2ا3 باشد@ 2ک gست!
کوچک. F?$نگا'F 3ِ?$نگا'3@ ک! تو$[ ? $ستعدg' 3$برO مؤثر ? مستحکم کل تشک,الL حزبی '$ 3$شت! باشند. $2ن 'gنمو3
$مر?/ gم $gم,ت خو3 '$ حفظ کرS3 $ست. $مر?/ ما با2د تالE کن,م $2ن گر?S $نقالب,و[ حرف! $O '$ شکل g3,م. کا'@
تحص,ل@ «$مو' مع,شتی» گوناگو[@ مشکل جدO بر سر '$S فعال,ت $نقالبی حزبی $ست.  ب! gم,ن 3ل,ل@ $/ نقط! نظر ما@
حزA کمون,ست $نقالبی معاصر با2د $مکا[ ماO3 نگeد$'O حد $قل گر?S کوچکی فعاI حرف! $O حزA ($نقالب,و[ حرف!

$O) '$ 3$شت! باشد. فعال,نی ک! کا' Fنeا صرفأ $مو' S'$3$ حزA باشد.
تمرکز گر$2ی. gر گون! سخنی 3' مو'3 3مکر$سی پو† ? بی معنی $ست@ $گر $2ن 3مکر$سی بوس,لۀ سانتر$ل,سم تحک,م

نگر33. چو[ فقط $2ن $مر می تو$ند موجو23ت حاکم,ت نو2ن ? پ,ر?/O $نقالA '$ تحک,م ? تأئ,د کند.
Oاe2کی جز? پرنس,بkر گون! سا/ما[ $نقالبی فاقد معناست. پلو'$ل,سم $2دئولوg 2کی. بد?[ $2ن عالمتk2دئولو$ Lحد?
حزA پر?لترO ن,ست. فر$کس,و[ 3' حزA جاO ند$'3. $گر 3' مو'3 گر?S کوچک $نقالب,و[ حرف! $O سخن می گو2,م@
با2د گفت ک! 3' م,ا[ Fنeا فقط با2د $نسانeاg Oم عق,دS@ ک! gدn عمومی '$ می 3$نند ? FماS3 $ند S$' '3 $2ن gدg /$ nر

F/ما2شی بگذ'ند@ ?جو3 3$شت! باشند.
O$ S3تو Oاeم سا/مانg م,ن 3ل,لg !بق! 2کسا[ ن,ست. بU ا ? کلg S3با تو Aکمون,ست. حز A۵- س,ستم کا3' گز2نی حز

(شو'$gا)@ صنفی (سند2کاgا) ? پ,شر? Uبق! (حزA س,اسی پر?لتا'2ا) ?جو3 $3'3.
O3? فرمولبند @A3?` حز àباشد. 3' گنگر Aر 3لسو/ ? مو$فقی نمی تو$ند عضو حزg @با توج! ب! $2ن@ مطابق نظر لن,ن
3' '$بط! با مفeو` عضو2ت 3' حزA مطرÜ شد.تفا?L ما ب,ن Fنeا 3' $2ن بو3@ ک! فرموI لن,ن عضو حزA '$ کسی می
Iحزبی فعال,ت 3$'3. فرمو Oاeمی کند ? 3' 2کی $/ سا/مان A3$'3@ کمک مالی ب! حز Iقبو $' A3$نست@ ک! برنام! حز
Iوالنی فرموU پس $/ مباحث ً ” ما'تف” فقط قبوI برنام! ? کمک مالی '$ بر$O عضو2ت حزA کافی می 3$نست. نeا2تا

لن,ن پ,ر?/ شد.
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بر'?O پر?سۀ $2ن پ,ر?/O مکث می کن,م ? $2ن 3? فرمولبندO '$ مقا2س! می کن,م. فرموI لن,ن $/ $2ن موضع حرکت می
کر3@ ک! حزU Aبق! کا'گر پ,شتا/ ? F?$نگا'3 $2ن Uبق! $ست@ ن! تجمع 3لسو/$[. $فرO3$ ک! ب! حزA پذ2رفت! می شوند@
با2دغ,ر $/ نقش پاس,ف@ gمچو[ قبوI برنام! ? کمک ماO3@ با2د نقش مشخصی '$ $2فا کنند. لن,ن معتقد بو3 ک! عضو
حزA با2د نقش فعالی '$ بر عeدS 3$شت! باشد@ 2عنی فعال,ت مستق,م 3' 2کی $/ سا/مانeاO حزبی ? $جر$O مأمو'2ت
ً gر کسی می تو$ند@ $ما مشا'کت 3' فعال,ت تشک,التی حزA@ تنeا حزبی. چو[ قبوI برنام! ?پر3$خت حق عضو2ت $ساسا
ً ?فا3$' ب! Uبق! کا'گر@ با $ستعدF ? 3$گاS باشد. gمانا $2ن فرمولبندO عضو2ت 3' حزA مبا'/ کسی قا3' $ست ک! حق,قتا
Sتئو'2ک 3'ست بو3@ 3' کنگر lم $/ لحاg ? تاکت,کی lم $/ لحاg ]چو Oبو3@ ن! 3' فر$کس,و[ پا'لمانی. $2ن فرمولبند
O?'کمون,ست $تحا3شو Aتا'2خ حز IوU '3 !شو3@ ک O'?F3شد. ال/` $ست 2ا Aب! تصو2ب 'س,د ? ?$'3 $ساسنام! حز

سوس,ال,ستی $2ن فرمولبندO $/ لحاl حقوقی تغ,,ر نکر3.
خدمت ?2ژà لن,ن@ مسئل! 3' مو'3 تناسب توU @S3بق!@ پ,شتا/ ? 'gبر$[ بو3@ ک! بشکلی 3'خشا[ 3' $ثر «ب,ما'O کو3کی
چپ '?O 3' کمون,سم» فرمولبندO گر23دS $ست. ?.$.لن,ن نوشت: «بر$g Oم! '?شن $ست ک! توg S3ا ب! UبقاL تقس,م می
شوند. ـ ? توg S3ا ? UبقاL '$ فقط /مانی می تو$[ 3' مقابل 2کد2گر قر$' 3$3@ ک! 2ک $کثرL عظ,می ک! بطو' کلی بر
حسب چگونگی ?ضع 3' نظا` $جتماعی تول,د تجز2! نشدS $ست@ 3' نقطۀ مقابل گر?g Sا2ی ک! ?ضع خاصی 3' نظا`
$جتماعی تول,د 3$'ند@ قر$' S3$3 شو3@ ـ gم! م,د$نند ک! UبقاL '$ معموالً ? 3' $کثر مو$'3@ ال $قل 3' کشو'gاO متمد[
$مر?/2ن@ $حز$A س,اسی 'gبرO می کنند ? à'$3$ $مو' $حز$A س,اسی ن,ز Uبق قاعدS عمومی توسط گر?g Sا2ی کم ?
ب,ش ثابتی $/ معتبرتر2ن@ متنفذتر2ن ? مجربتر2ن $فر$3 ک! بر$l? Oا2ف بس,ا' پر مسئول,ت $نتخاA می گر3ند ? 'gبر
نام,دS می شوند@ $نجا` می گ,ر3. $/$2ن UرÜ 3ق,ق @ ب! Uو' $جتناA نا پذ2ر نت,ج! گرفت! می شو3@ ک! ال/` ن,ست تما`
Uبق! 3' حزA باشد. Uبق! ? F?$نگا'U 3بق! ـ مقوالL جد$گان! $g Oستند. ?.$.لن,ن ب,eوS3 3' $ثر «2ک گا` ب! پ,ش@ 3?گا`
ب! پس» $شا'S نمی کند@ ک! « 3' ?$قع $مر نبا2د حزA '$ بمثاب! گر3$[ پ,شتا/ Uبق! کا'گر@ با کل Uبق! قاUی کر3». «ما
ً تما` Uبق! (? 3' شر$2ط جنگی@ 3' /ما[ جنگ 3$خلی@ کامالً تما` Uبق!) با2د تحت ـ حزU Aبق! $2م@ ?ب! gم,ن 3ل,ل تقر2با
'gبرO حزA ما عمل کند ?gر چ! فشرS3 تر ب! حزA ما پ,وند 2ابند.$ما «3نبال! '?O» ? کو3کان! $ست $گر فکر کن,م@ ک!
ً کل Uبق! ? 2اکامالً کل Uبق! 3' جامع! سرماO'$3 !2 3' ?ضع,تی خو$gد بو3@ ک! $/ لحاl 'شد Fگاgی ? /مانی تقر2با
فعال,ت ب! سطح گر3$[ پ,شتا/ خو3 برسند». 3' $2ن $فکا' عم,ق 3' مو'3 نقش حزA ? $'تباU $? با توg S3ا@ gستۀ
O?'3' $تحا3 شو @Aلن,ن,سم 3' مو'3 حز Oستۀ کل,دg م,نg ً $ساسی Fمو/E 3' مو'3 حزA پ,شر? نeفت! $ست. 3ق,قا

نقض شد ? $مر?/ gم بخشeا2ی $/ F[ 3' نظر گرفت! نمی شو3.
با $2ن حاO$ S'?3  I ?جو3 3$شت@ ک! Fمو/E لن,ن 3' مو'3ساختما[ حزA 3' $تحا3 جماg,ر شو'?O سوس,ال,ستی جامع!
عمل پوش,دS بو3. بخصوu می خو$ستم ب! ماS3 مربوU ب! تصف,! حزA $شا'S کنم. س,ستم تصف,! حزبی 3' $ساسنام!
'3 Oکم,ت! مرکز O$ S'?3 Lساسنام! گفت! می شو3@ ک! تصم,ما$ ÅÇ S3بو3. 3' ما Sتصو2ب گر23د ÅÇï۴ I3' سا Aحز
مو'3 تصف,! س,تمات,ک حزA $/: عناصر $/ لحاU lبقاتی ب,گان! ? عناصر 3? '? ک! حزA '$ فر2ب می g3ند ?
23دگاegا ? مقاصد خو3 '$ $/ حزA پنeا[ می کنند؛ ناقض,ن Fشکا' ? نeا[ 23سپل,ن gFن,ن حزA؛ عناصر مقا` پرست ?
فرصت Uلب؛ عناصر$/ لحاl $خالقی فاسد@ ک! 'فتا' Fنeا باعث ضرب! ب! $عتبا' ? $تو'2تۀ حزA می گر33؛ عناصر

پاس,ف ک! ?lا2ف حزبی خو3 '$ $نجا` نمی g3ند ? با برنام!@ $ساسنام! ? تصم,ماL مeم حزA ب,گان! بر خو'3 می کنند.
۶- سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک. $2ن $صل 2کی $/ پرنس,پeاO کل,دO ? بن,اO3 3' سا/ما[ پر?لترO $ست. 3'$2ن $صل@ تلف,ق
ماب,ن 3مکر$سی ? مرکز2ت بخوبی بر قر$' گر23دS@ ک! $مکا[ $2جا3 مرکز2ت F?$نگا'3 سا/ما[ پر?لترO@ ک! تو$[
? A$حز$ /$ O'م می سا/3. $صل سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک 3' $ساسنام! بس,اg$3$'3@ فر $' O'$3 !2سرنگونی سرما

جنبشeاO کمون,ستی معاصر $نعکاé 2افت! $ست. سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک 2عنی:
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ـ تمامی $'گانeاO حزبی $/ پا2,ن ب! باال $نتخابی gستند؛
ـ تعو2ض ? پاسخگو2ی 'gبرO 3' مقابل سا/ما[ ? $'گانeاO باالتر؛

ـ 23س,پل,ن ?$حد ? شد2د بر$g Oم! ? تابع,ت $قل,ت $/ $کثر2ت؛
ـ ال/` $الجر$ بو3[ تصم,ماL $'گانeاO باال بر$O $'گانeاO پا2,نتر؛

ـ کا' جمعی 3' تمامی $'گانeاg' OبرO 3' تلف,ق با مسئول,ت فرg O3ر عضو حزA 3' $جر$l? Oا2ف $ساسنام! $O؛
Sنما2ندگا[ کنگر O$' باشد ? حد مع,نی ]F ]اg$ـ نظر $قل,ت فقط 3' صو'تی 3' $سنا3 حزبی ق,د می گر33@ ک! $قل,ت خو
2ا کنفر$نس '$ 3$شت! باشد؛ بد2ن ترت,ب@ '?شن $ست ک! سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک ن! تنeا 3مکر$ت,سم@ بلک! شد2دتر2ن

سانتر$ل,سم ک! سا/ما[ '$ بر$g Oدn ?$حد متحد می سا/3@ 3' نظر $3'3.
'3 O$ !با $2ن می خو$ستم چند کلم Uر «غ,ر 3مکر$ت,ک». 3' $'تباg23گر مظا ? O'خو3کامگی@ 23کتاتو S'3' با -•
مو'3 چن,ن مقوالL «غ,ر 3مکر$ت,ک» gمچو[ خو3 کامگی ? 23کتاتو'O گفت! باشم. بس,ا'O $?قاL 3' تا'2خ م,eن ما@
gم 3' گذشت! ? gم $کنو[@ گر$2شاتی بسوO کا'بر3 $نتز$عی(مجر3) $/ مفeو` 3مکر$ت,سم@ $تو'2تا'2سم@ سانتر$ل,سم ? …
?جو3 3$شت! ? 3$'3. 3' $2ن مو$'g 3,چگاS جو$نب Uبقاتی ? gمچن,ن ?ضع,ت مشخص تا'2خی 3' نظر گرفت! نمی شو3.
Üخو3 «3' مو'3 ک,ش شخص,ت» با ?ضو n?معر E'$م! '?شن $ست@ ک! ن,ک,تا خر?شچف 3' گزg O$جمل! بر /$
$ستال,ن '$ ب! «عد?I $/ پرنس,پeاO لن,نی 'gبرO حزA»@ «ک,ش شخص,ت»@ «غصب حاکم,ت» ? … متeم کرS3 $ست.
صحنۀ مشاب! $2ن '$ می تو$[ $مر?/ ن,ز مشاgدS کر3@ /مان,ک! برخی 'فقا ماg,ت سانتر$ل,سم 3مکر$ت,ک '$ فر$موE می
کنند ? تحت لو$O 3مکر$ت,سم 3' جeت تخر2ب سانتر$ل,سم گا` بر می 3$'ند. $2ن 'فقا Ä'3 نمی کنند@ ک! فقط سا/ما[

متمرکز می تو$ند UبقاL بو'O/$?k '$ $/ حاکم,ت ب! /2ر F?'3 ? جامعۀ کمون,ستی '$ سا/ما[ g3د.
$/ 23دگاS ما@ 3' برخو'3 ب! مفeو` $تو'2ت!@ خو3کامگی@ 23کتاتو'O@ با2د 3? عامل '$ 3' نظر گرفت: $قتصاU ? O3بقاتی

ـ س,اسی.
- عامل $قتصاO3- ?2ژگی مشخصۀ تفکر تمامی ما'کس,ست gاO ?$قعی ـ تحل,ل ماتر2ال,ستی gرگون! پد2دà س,اسی $ست.
]?'3 Lس,اسی@ $/ جمل! مناسبا Lنوقت بس,ا' سر2ع ب! $2ن نت,ج! می 'س,م ک! مناسباF @گر ما ماتر2ال,ستی تحل,ل کن,م$
حزبی@ gمچو[ بخشی $/ $جز$ء F[@ عبا'L $ست $/ تفوí '?بنا بر /2ر بناO $قتصاO3 جامع!. معناO $2ن چ,ست؟ $2ن
فقط می تو$ند ب! $2ن معنا باشد@ ک! بر$Ä'3 O چن,ن پد2دg Sا2ی gمچو[ 23کتاتو'O@ $تو'2تا'2سم ? … با2د ب! شر$2ط
ماO3 ? ضر?'L ماO3 پد2دg Sا توج! کر3. نت,جتاً@ ب! gنگا` صحبت 3' مو'S'$3$ 3 3?لت@ حزg ? @Aر سا/مانی ک!
مدعی 'gبرO جامع! $ست@ با2د ساختا' تشک,الL $قتصاF O3[ '$ مطالع! کر3. ? بر$O $2ن با2د فو'$ً ب! خو3 تول,د نظر
$ند$خت. چا'چوA مقالۀ حاضر $مکا[ تشر2ح کامل $2ن مeم '$ ب! ما نمی g3د@ 3' نت,ج! خو3 '$ ب! 2اO'?F3 چند کال` $/
لن,ن 3' $2ن مو'3 محد?3 می کن,م. چنانک! '?شن $ست تول,د معاصر تما` ? کماI 3' صنا2ع بز'� تجلی می 2ابد. بد?[
$2ن@ سخن 3' مو'g 3رگون! ترقی ? پ,شرفت حرفی بی معناست. لن,ن با Ä'3 کامل $2ن مطلب@ 3' $ثر «?lا2ف $ساسی
3?لت شو'$gا» تاک,د کر3@ ک! «gرگون! صنعت بز'� ماش,نی ـ 2عنی gمانا شالوS3 ? بن,ا[ ماO3 ? تول,دO سوس,ال,سم ـ
$حت,اë ب! $'à3$ بد?[ ق,د ? شرgF Uن,ن 3$'3@ ک! کا' مشترÄ صدgا@ gز$'gا ? صدgا gز$' $نسا[ '$ gد$2ت می کند. $2ن
ضر?'g Lم $/ لحاl تکن,کی@ gم $/ لحاl $قتصاg ? O3م $/ لحاl تا'2خی کامالً ?$ضح $ست ? تما` کسانی ک! 3' مو'3
سوس,ال,سم $ند2ش,دS $ند@ gم,ش! $2ن '$ قبوI 3$شت! $ند. $ما چگون! می تو$[ $2ن ?حدgF à3$'$ Lن,ن '$ تأم,ن کر3؟ ـ تابع
کرg à$3'$ ]3ز$' نفر ب! $'S3$ 2ک نفر». (?.$.لن,ن. Fثا' منتخب '?سی@ جلد â۵ß u ۴). 3' $3$م! می گو2د: «$2ن
$Uاعت می تو$ند 3' صو'F Lگاgی ?$قعی ? $نظباU پذ2رO شرکت کنندگا[ کا' جمعی@ ب,شتر 'gبرg Oماgنگ 2ک
'gبر $'کستر '$ تجلی نما2د. $ما 3' صو'L فقد$[ $نظباF ? Uگاgی $2دIF S می تو$ند شکل خشن 23کتاتو'O منشی '$
بخو3 گ,ر3. $ما بeر حاU$ Iاعت بی ق,د ? شرà3$'$ /$ U ?$حد بر$O موفق,ت پر?س! gاO کا'O@ ک! ب! ش,وà صنعت
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بز'� ماش,نی سا/ما[ 2افت!  $ست@ ضر?'L مسلم 3'$3». (gمانجا). n. $نگلس 3' $ثر خو3« 3' مو'3 $تو'2ت!» چن,ن
فکر مشابeی '$ ب,ا[ می کند: «O?/'F $/ ب,ن 'فتن $تو'2ت! 3' صنا2ع بز'� ب! معناO?/'F O $/ ب,ن 'فتن خو3 صنا2ع

$ست ـ نابوO3 ماش,ن بخا' '2سندگی بر$O با/گشت ب! $بز$' 3ستی '2سندگی $ست». ( n. $نگلس «3'مو'3 $تو'2ت!» ).
با $ستنا3 ب! $2ن نت,ج! گ,رg OاO 3?' $ند2شان! می تو$[ ب! $2ن حکم بعدO 'س,د: سا/ما[ معاصر صنا2ع سنگ,ن@ $قتصا3@
تمامی صنا2ع /2ر بنا2ی بر مبناO تابع,ت ? ش,وà $ستبدO'$3$ O3$ شکل گرفت! $ست. ?$2ن ش,وS 3' عرصۀ /2ر بنا2ی نمی
ً ب! gم,ن سبب@ ما gر چ! ب,شتر ? تو$ند تأث,ر خو3 '$ بر س,ستم O'$3$ 3' عرص! gاO '? بنا2ی بر جاO نگذ$'3. ? 3ق,قا
ب,شتر می تو$ن,م شاgد $2ن باش,م@ ک! 3' کشو'gاO بز'�@ تکامل Uب,عی 3مکر$سی بو'O/$?k@ ب! سوO $ستبد$3 فاش,ستی

گر$2ش می 2ابد.
åر نوg '$رفدU اg باال $بد$ً بد2ن معنا ن,ست@ ک! کمون,ست àکر شدä `حکا$ O'?F3ب,عی $ست ک! 2اU بقاتی ـU ـ عامل
23کتاتو'g ? Oر نوå 3?لت ن,ر?مند gستند. چنانک! قبالً $شا'S کر23م@ 3?لت@ سا/ما[ Uبقۀ $/ لحاl $قتصاO3 مسلط
$ست. 3' نت,ج! 3' شر$2ط سرماO'$3 !2@ ما 3' $ستبدO3$ بو3[ 3?لت 2äنفع ن,ست,م. gم! چ,ز 3' سوس,ال,سم تغ,,ر خو$gد
O?'چگون! تضا3 $صولی ما ب,ن 3مکر$ت,سم شو,g» :لن,ن نوشت .O'ر چ,ز ?2ژگی 23کتاتوg /$ کر3@ قبل
O/$?k'پر?لتا'2ا با بو O'23کتاتو L?جو3 ند$'3. تفا? ً (سوس,ال,ستی)  ? $عماI حاکم,ت 23کتاتو'منشان! فرO3@ مطلقا
3'$2ن $ست@ ک! $?لی ضرباL خو3 '$ عل,! $قل,ت $ستثما'گر ب! نفع $کثر2ت $ستثما' شوندS متوج! می سا/3. ? 3?می 3'
$2ن $ست@ ک! $?لی '$ ـ حتی بوس,ل! $فر$3 جد$گان! ـ ن! فقط توg S3اO /حمتکشا[ ? $ستثما'شوندگا[@ بلک! gچن,ن سا/ما[
gا2ی عملی می سا/3 ک! ساختا' F[ ب! شکلی $ست ک! gمانا چن,ن توg S3ا2ی '$ ب,د$' کنند ? بر$O خالق,ت تا'2خی بر

.(â۵ß u ۴ ثا' '?سی@ جلدF !لن,ن. مجموع.$.?) .«نگ,زند$
چنانک! ما می ب,ن,م@ با تغ,,ر ماg,ت Uبقاتی 3?لت@ ماg,ت 23کتاتو'O ن,ز تغ,,ر می کند. $/ تحم,ل کرà3$'$ ]3 $قل,ت بر

$کثر2ت@ ب! سرکوA $قل,ت بوس,ل! $کثر2ت تبد2ل می شو3.
à'$3$ Oاg !23س,پل,ن 3'?[ حزبی 3' تمامی مر$حل 'شد جنبش $نقالبی ? 3' عرص Oاg !م,ن 3ل,ل 3' عرصg !ب ً 3ق,قا
3?لتی 3' مرحلۀ سوس,ال,سم@ متدgاà'$3$ O 23کتاتو'منشان! ضر?'O ?سو3مند $ست. چو[ ک! 3' ماg,ت $مر ضامن
پ,ر?/O ? حفظ 3مکر$سی پر?لترO $ست. 3' مو'3 سوس,ال,سم با2د گفت ک! 23کتاتو'منشی à'$3$ '3 س,اسی ک! 3' جeت
O'$3 !2صنا2ع 3' تناسب با 2کد2گر تطب,ق می گر33. $ما 3' سرما à'$3$ '3 منافع /حمتکشا[ $ست@ با 23کتاتو'منشی
23کتاتو'منشی à'$3$ س,اسی 3' عد` تناسب با 'شد صنعتی $جر$ می گر33 ـ چو[ 3' جeت منافع $قل,ت $ست ? باعث
'3 O3تشد2د تضا3 کا' ? سرما2! می گر33. $ما تناسب 23کتاتو'منشی س,اسی 3' سوس,ال,سم با 23کتاتو'منشی $قتصا
Oس,اسی با /2ر بنا Oا2ی تناسب '?بناeست ? 3' تحل,ل ن$ Sمولد Oاg?با 'شد ن,ر Oتول,د Lصنا2ع@ تجلی تناسب مناسبا
$قتصاO3 جامع! $ست. تکر$' می کن,م@ 23کتاتو'منشی س,اسی 3?لت شو'$gا 3' جeت منافع $کثر2ت $عماI می شو3 ? ب!

/3?3[ تضا3 کا' ? سرما2! کمک می کند ? g '3ماgنگی /2ر بناO $قتصاO3 با '? بناO س,اسی $جر$ می گر33.
گذشت! $/ $2ن@ با2د 2ک نکت! س,اسی 23گر 3' '$بط! با $جتناA ناپذ2رO 23کتاتو'منشی حاکم,ت نو2ن '$ Ä'3 کر3. $2ن
نکت! 3' $2ن '$بط! $ست@ ک! gر حاکم,تی@ $?الً ـ حاکم,ت Uبقۀ مشخصی $ست ? ب! لحاl ماg,ت خو3 23کتاتو'O $ست؛
ً ـ gرگون! حاکم,ت نو2ن 3' مر$حل $?ل,ۀ 'شد خو3@ با2د حد نeا2ی قاUع,ت ? سختگ,رO نسبت ب! تمامی $قشا' مر3` 3?ما
$عماI کند ? با قاUع,ت $/ منافع Uبق! خو3 حما2ت کند. ? $گر ال/` باشد@ ن! فقط UبقاL مخالف ? 3شمن@ بلک! حتی
Aتو'2ت!» می گو2د: «$نقال$ S'نگلس 3' $ثر «3'با$ .n  !کند. 3' $2ن '$بط Aبقۀ خو3 '$ سرکوU مرتجع ? SگاFعناصر نا
بد?[ شک@ مستبدتر2ن چ,زg Oست ک! می تو$ند ?جو3 3$شت! باشد. $نقالA عملی $ست ک! بخشی $/ جمع,ت $'à3$ خو3 '$
بر بخش 23گر جمع,ت بوس,لۀ $سلح!@ گلول! ? سرن,زS تحم,ل می کند@ 2عنی $بز$'O فوí $لعاS3 مستبد$ن! ? 23کتاتو'$ن!@ ?
$گر حزA پ,ر?/مند نمی خو$gد نتا2ج ? ثمرà تالشeاO خو3 '$ $/ 3ست g3د@ با2د حاکم,ت خو3 '$ ب! ?س,لۀ gما[ gر$سی



%=>9 ;:.9 » آ%1زش و. ا. 2345 در %1رد 0#/.#ر -,ب و دوران %$#"!10:18 08.08.11

Seite 8 von 9http://www.hafteh.de/?p=18627

ک! $سلح! Fنeا مرتعج,ن '$ متقاعد می سا/3@ حفظ کند».
$مر?/S@ 3' /مانی ک! بس,ا'O کوت! نظر$ن! ب! 3نباI تخ,الg$? Lی 3' مو'3 3مکر$سی $فتاS3 $ند ? فکر می کنند ک! چن,ن
چ,زg Oمچو[ «3?لت 3مکر$ت,ک خلقی» ممکن $ست@ $2ن سخنا[ $نگلس بس,ا' مeم $ست. تکر$' می کن,م@ ک! با2د بخاUر
3$شت ? $2ن ?$قع,ت '$ ب! gم! /حمتکشا[ نشا[ 3$3@ ک! 3?لت ? تمامی س,ستم س,اسی $بز$' Uبقۀ حاکم $ست ? 3' خدمت
$?ست. ? 3' نت,ج!@ $گر $مر?/ $2ن $بز$' ب! بو'O/$?k خدمت می کند@ Fنوقت فر3$@ /مان,ک! حاکم,ت Fنeا شکست ?
O'ما[ 23کتاتوg کر3 ک! $2ن س,ستم نو2ن Ä'3 گرفت@ با2د $' ]F Oپر?لتا'2ا ـ جا O'س,ستم نو2ن س,اسی ـ 23کتاتو
O'شن 23کتاتو?' Oپر?لتا'2ا. ? $2ن چن,ن $ست س,ما nرU /$ !بلک @O/$?k'بو nرU /$ !د بو3@ $ما $2ن با' نg$خو

Uبقاتی 3?لت نو2ن Uبقۀ کا'گر حاکم.
ß-  نقش کل,دO تئو'O. 2کپا'چگی پ,شر? Uبق! کا'گر بد?[ ?حدL $2ئولو2kک نمی تو$ند ?جو3 3$شت! باشد@ ?
$2دئولوOk نمی تو$ند à3' '3 $صوI 23نی قر$' گ,ر3. ?ج! مم,زà $ساسی کمون,ستeا $/ 23گر Uرفد$'$[ عد$لت $2نست ک!
فقط کمون,ستeا می تو$نند '$S 3ست,ابی ?$قعی ب! $2ن عد$لت '$ توض,ح g3ند. چونک! خو3 عد$لت علمی $ست. فقط
کمون,ستeا می تو$نند برنامۀ جامعۀ 2FندS '$@ ن! بر $ساé تصو'$g$? Lی ? g?/'Fا@ بلک! بر $ساé مطالع! ? بر'سی
قانونمندe2اO 'شد جامعۀ کنونی $'$ئ! g3ند. ب! gم,ن 3ل,ل ?.$.لن,ن نوشت: «نقش مبا'/ پ,شتا/ '$ فقط حزبی می تو$ند
$جر$ کند@ ک! مسلح ب! تئو'O پ,شر? $ست». (مجموع! Fثا' '?سی جلد â۵ u ۶). عال2م $ساسی $2دئولوOk ما'کس,ستی
'$ می تو$[ $2نچن,ن نا` بر3: حزب,ت؛ علمی بو3[؛ ساختا' منطقی؛ ب,ا[ '?شن ?2ژگ,eاU Oبقاتی؛ 2کپا'چگی؛ بر خو'3

.O'مشخص تا'2خی ب! حو$3© جا
gمانا Ä'3 علمی پر?لتا'2ا $/ منافع خو3 ? چگونگی $جر$F O[@ $/ لحاl $2دئولو2kک $? '$ شکست نا پذ2ر می سا/3.
چونک! 2FندS متعلق ب! $2دà علمی ? Ä'3 ضر?'L با/ سا/O کمون,ستی جامع! $ست@ ن! متعلق ب! $2ما[@ gمچو[ $2ما[ ب!
Ä'3 ? ا[ ب,نیeمی تو$ند ب! پر?لتا'2ا چن,ن ج ]F !ما'کس,ستی ـ لن,ن,ستی 3' 'شد خالقان O'م,ن تئوg ماناg ? .$خد

علمی '$ $'$ئ! g3د.
Ç- 3' مو'3 لحظ! کنونی. 3' حاI حاضر@ مبا'/S با $نحر$فاتی ک! تحت لو$O 3مکر$ت,سم@ $پو'تون,سم چپ '$ 3' عرصۀ
مسائل تشک,التی پ,ش می بر3@ بس,ا' مبر` $ست. $2ن $نحر$n $ساé تشک,التی حزA ما '$ ?2ر$[ ? AF ب! Fس,اA 3شمنا[
Uبقۀ کا'گر می '2ز3 ? عمالً gما[ کا' $پو'تون,سم '$ست 3?لتی '$ $نجا` می g3د. فقط با $2ن تفا?L@ ک! $پو'تون,سم
'$ست متکی ب! 3?لت موجو3 کنونی $ست@ ک! Uبقۀ کا'گر '$ منفعل ? F[ '$ $/ $قد$ماL «توUئ! گر$ن!»  قاUع بر حذ'
åنگ 2کپا'چ! $/ نوgپ,شا L3' عمل مانع پ,د$2ش تشک,ال @n3مکر$ت,سم 3' حر O$می 3$'3. $پو'تون,سم چپ تحت لو
حزA لن,نی می گرg ? 33مچن,ن@ مانع تشکل Uبقۀ کا'گر ? شرکت $? 3' نبرU 3بقاتی می شو3. بد2ن ترت,ب@ عمالً ب!

3شمنا[ Uبقۀ کا'گر@ 2عنی بو'O/$?k تمامی کشو'gا کمک می کند.
Oاeچپ 2ا '$ست گر$2ش می 2ابند@ با2د 3' قضا?ت Lمنفی@ ب! $نحر$فا Oاe2'?$3 م,ن 3ل,ل@ تما` 'فقا2ی ک! بد?[ پ,شg !ب
خو3 تجد2د نظر کنند ? ب! شکل $نتقاO3 ن! تنeا ب! کالس,کeاO ما'کس,سم (ما'کس@ $نگلس@ لن,ن@ $ستال,ن) ک! 3' /ما[
حاضر gر ک! $/ جا بلند می شو3 می خو$gد «$ضاف! کند»@ «$صالÜ کند»@ «تنظ,م کند»….) بلک! با 23دگاegاO شخصی
E/موF ]مچوg @پاک,زگی ما'کس,سم ـ لن,ن,سم $'تد?کس S$' '3 قعی معاصر با2د$? Oاeخو3 برخو'3 کنند. تمامی کمون,ست
ما'کس@ $نگلس@ لن,ن ? $ستال,ن 3' تمامی $بعا3@ $/ $قتصا3س,اسی گرفت! تا ساختا' حزA ک! gدn مقالۀ حاضر '$ تشک,ل
می g3د@ مبا'/S کنند. 3' $2ن صو'L ضر?'L 'شد خالقانۀ $2ن Fمو/E ? مبا'/S با $نحر$فاL تحت لو$O «'شد

خالقان!» ? '?2ز2ون,سم@ جامۀ عمل خو$gد پوش,د.
@]F ]3بو Sند/ ?$ O'خو3 '$ عملی ساخت. ?2ژگی تئو O'2ژگی@ ?.$.لن,ن 3' $2ن $ست@ ک! $? تئو? ? Sج! مم,ز?
23الکت,ک F[@ $نسجا` ? $نقالبی بوF ]3[ $ست. $نتقا3 $/ لن,ن,سم با $ستنا3 ب! $2نک! گو2ا /ندگی تحت لن,ن,سم کشو' '$ ب!
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O'نمی کنند@ ک! لن,ن,سم با مر� $ستال,ن ک! تئو Ä'3 ]$غ,رعلمی $ست. $2نگون! منتقد ? Sفر?پاشی کشاند@ $شتبا
ً قانو[ گر23د ? $/ 'شد با/ ما'کس,سم ـ لن,ن,سم '$ خالقان! 'شد 3$3@ پا2ا[ 2افت. پس $/ مر� $ستال,ن@ لن,ن,سم بخشا
ً 3چا' '?2ز2ون,سم ? $پو'تون,سم '$ست گر23د. 3' صو'تی ک! تمامی ن,ر?O لن,ن,سم 3' 23الکت,ک ? $2ستا3@ ? بخشا
$نقالب,ت F[ $ست. خو3 لن,ن می گفت@ ک! ما'کس,سم 3گم ن,ست@ بلک! '$gنماO عمل $ست. بد2ن ترت,ب@ با $/ 3ست 3$3[
23الکت,ک ? $نقالب,ت ـ ?ج! تما2ز $ساسی لن,ن,سم@ 3?لت شو'?O 3' سالeاßñ O ـñ• کشو' '$ ب! بحر$نی کشاند@ ک! 2کی
$/ 3ال2ل فر?پاشی 3?لت شو'$gا گر23د. gر گون! نظا` $جتماعی ـ س,اسی $حت,اë ب! نوسا/O مد$?` 3$'3@ $گر $2ن
نوسا/O صو'L نگ,ر3@ حتی بeتر2ن س,ستم gا ن,ز فر? می پاشند. /ندگی ب! جلو گا` بر می 3$'3 ? بeم,ن 3ل,ل@ /مانی
ک! برخی $/ «لن,ن,ستeا» پ,شنeا3 می کنند@ ک! تا حد صد 3' صد بر گر23م ب! س,ستمی ک! 3' $تحا3 شو'?O بو3@ ـ Fنeا
ً با gم,ن گفت! 3' تقابل با لن,ن قر$' می گ,رند. لن,ن gمچو[ بن,انگذ$'$[ ما'کس,سم@ gم,ش! شر$2ط نمی فeمند ک! 3ق,قا
مشخص تا'2خی '$ 3' نظر 3$شت ? $/ تئو'O قابل $جر$ 3' پر$ت,ک $ستفاS3 می کر3@ ک! gم,ن تئو'g $' Oر چ! ب,شتر
مکمل می ساخت. چونک! تئو'O 3' پ,وند نا گسستنی با پر$ت,ک 'شد می کند. ? بر عکس@ /مان,ک! برخی «ما'کس,ست ـ
Aنقال$ O'تئو @O/$?k'م شکستن ماش,ن 3?لتی بوg '3) لن,ن,سم سوءقصد می کنند Oاeا» ب! بن,انe23الکت,ک,س,ن
سوس,ال,ستی@ لغو مالک,ت خصوصی@ برقر$'O 23کتاتو'O پر?لتا'2ا ? …)@ تحت لو$O «'شد خالقان!»@ '?/2ون,سم '$
پ,ش می برند@ فو'$ً با2د ضربۀ عق,دتی ـ س,اسی متقابل '$ ?$'3 کرl? .3,فۀ تمامی کمون,ست gاO $مر?/@ 'شد خالقانۀ
S3س,عتر2ن تو? S'ا2ت می تو$ن,م 3?باeنوقت ما 3' نF ست. ? فقط$ ]F ساسی$ Oاeما'کس,سم ـ لن,ن,سم ? حفظ بن,ان E/موF

gاO مر3` '$ بدنباI خو3 بکشان,م ? 3' نبر3 با سرما2! ب! پ,ر?/O 3ست 2اب,م.
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29باA + >2نج?ر< + شو2; :ا 29 ج8ا6 عر4 – پر+ #ند2سن ترجم,  + پر)'ز صد#قت
پر+ #ند2سن

%شا"! 
چند ما! ب5ش تر نمی گذ"+ %, Hنگامی ک2 محمد بوعز)زA@ +ستفر*> فق5ر تونسی نوم5د%ن2 خو+ "% /تش ,+ * با %)ن کا"
Lد سقوHی س2 ما! شاL اMعربی "% شعل2 *" ساخت. ن AاH"س5اسی %م5دبخش +" کشو AاH Sق5ا ,% A% !نج5ر,
+)کتاتو"H AاA +)ر)ن2 سا\ تونس * مصر بو+)م * ب2 سرعت /تش ق5اS ب2 بحر)ن * )من * ل5بی * %"+V *سو")2 *…

گستر>

)افت. با %)ن حا\@ شتاc تحوال_ * گستر! V/ A چناV بو+! ک2 بد*V %غر%` +" Hم5ن مد_ کوتا! شاHد صدHا Hز%" نوشت2
* تحل5ل * تصو)ر * پ5اH SاA تو)5تی +" %)ن ,م5ن2 بو+! %)م.

/V چ2 می خو%ن5د تحل5ل منحصر ب2 فر+ پرA %ند"سن@ )کی %, برجست2 تر)ن مو"خاV * نظر)2 پر+%,%V س5اسی +H 2HاA %خ5ر@
A !"خر)ن شما/ A 2ا سرمقالH Sن ق5ا(% A !"عربی %ست. +)دگا! %ند"سن +"با AاH"ا +" کشوH <"شو A !مو"+ ,نج5ر "+

ن5ولفت ")و)و (ما"o * /*")ل lmnn) بو+! ک2 *)ژ! H Aم5ن موضوi %ست.

شو"> عربی +" سا\ V/ ,% lmnn +ست2 "خد%+HاA نا+" تا")خی %ست: (n) ,نج5ر! %A(l) %, ق5اH SاA س5اسی@ Hر)ک
AاH جو+ +%"+ ـ جنگ* V/ ,% ا س2 نمون2  پ5شMتن .VاMکامل %, ج A% 2پی +%"+@ +" سرتاسر منطق "+ %" Aنفجا" +)گر%
"Hا)ی بخش %سپان5ا)ی ـ %مر)کا)ی (الت5ن) کnunm "+ 2 /غا, * +" nul۵ پا)اV )افت؛ %نقالبا_ nu۴u-۴w %"*پا؛ *
سقوL "�)م HاA %"+*گا! شو"*wn "+ A-H  nwuw٫ر)ک %, %)ن "{ +%+Hا %, نظر تا")خی خاِ| ,ماV * مکاV خو+ بو+@
HمچناV ک2 ,نج5ر! A %نفجا"Hا +" جMاV عرc چن5ن خو%Hد بو+. 5Hچ )ک کم تر %, +* سا\ Lو\ نکش5د. %, /V جا)ی ک2
* Vی س2 ما! ب2 مصر * بحر)ن * )من * ل5بی * عماL اMتونس /غا, شد تن "+ lmnm ا +" ک2 +" +سامبرH Sتش %)ن ق5ا/
%"+V گستر> )افت@ Hر پ5ش ب5نی %A %, پی /مدHا)ش شتاc ,+! %ست. "%+)کا\ تر)ن مو"+ %, س2 گانA 2 ,نج5ر! HاA پ5ش5ن
+" nu۵l ب2 شکست کامل %نجام5د. +* ,نج5ر! A +)گر پ5ر*, شد@ Hرچند بد*V تر+)د ثمر%_ پ5ر*,A برخالV/ Ç چ2
بول5و%" ("Hبر %نقالH cاA %مر)کاA الت5ن)@ )ا با"بل بوHلی@ ("*شنفکر نا"%ضی /لماV شرقی ـ S.)@ %م5د +%شتند@ %غلب
تلخ بو+. سرنوشت غا)ی شو"> عربی می تو%ند مشاب2 )کی %, %)ن +* %لگو باشد. %ما  HماV قد" Hم %حتما\ +%"+ ک2

منحصرب2 فر+ باشد.

n

,ماA,%"+ V %ست ک2 +* *)ژگی� خا*"م5ان2 * شما\ %فر)قا "% %, پMنA 2 س5اسی جMاV معاصر جد% ساخت2 %ست. نخست5ن
*)ژگی +"%,%A ,مانی * شد_ گستر> Lلبی %مپر%تو"A غربی +" منطقL 2ی سد! A گذشت2 %ست. قبل %, جنگ جMانی
%*\@ کنتر\ %ستعما"A شما\ %فر)قا@ %, مر%کش تا مصر@ ب5ن فر%نس2@ %)تال5ا * بر)تان5ا تقس5م شد! بو+@ +" ع5ن حا\ خل5ج
فا"o مجموعA% 2 %, +*لت HاA تحت %لحما)A 2 بر)تان5ا * عدV پا)گا! مر,A +*لت %ستعما"A بر)تان5ا +" Hند بو+. بعد %,
Vعثمانی +" %خت5ا" بر)تان5ا * فر%نس2 قر%" گرفت@ +" /خر)ن تقس5م غنا)م %"ضی م5ا A"جنگ ک2 غنا)م %مپر%تو
کشو"HاA %"*پا)ی@ /V چ2 تحت %نق5ا+ /H Vا عر%`@ سو")2@ ل5ناV@ فلسط5ن * %"+V ناS گرفت@ ب2 %)ن فMرست %فز*+! شد.
%ستعما" "سمی ب2 بخش %عظم جMاV عرc +)رتر *%"+ شد. %فر)قاA جنوc صحر%@ /س5اA جنوc شرقی@ شب2 قا"! H Aند@
بگذ")م %, %مر)کاA الت5ن@ Hم2 خ5لی پ5ش تر %, ب5ن %لنMر)ن )ا مشر` ,م5ن تصرÇ شد! بو+. %ما برخالÇ تمامی %)ن
مناLق@ %ستعما",+%)ی "سمی با سلسلA 2 کم *ب5ش پ5وستA% 2 %, جنگ HاA %مپر%تو"*%"%ن2 * مد%خال_ +" +*"! A پسا
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%ستعما"H Aمر%! شد.

l
%)ن Hا HماV ,مانی /غا, شد ک5H 2ئت %عز%می %نگلستاnw۴n "+ V با" +)گر نا)ب %لسلطنA 2 +ست نشاند! %A +" عر%` ب2
کا" گما"+@ * با %ستقر%" +*لت ص5Mون5ستی +" گو"ستاV شو"> فلسط5ن5اV ک2 %نگلستاnwäu-äw "+ V سرکوc کر+!
بو+ شد_ گرفت. قد"_ "* ب2 گستر> %ستعما"A ک2 گا! +" مقاS شر)ک عمل می کر+ * گا! +" مقاS کا"گز%"@ %ما ب2
مثاب2 /غا,گر تجا*,%_ منطقH A% 2ر "*, گستر! A ب5ش ترA می )افت@ %, %)ن پس با Mãو" %)اال_ متحد! ب2 جاA فر%نس2 *
%نگلستاV@ ب2 عنو%V %"باc جMاV عرc پ5وند )افت. %, HنگاS جنگ جMانی +*H @Sر +2H شاHد حضو" %"باباV خا"جی )ا
خشونت مMاجرنش5ن Hا بو+)م. +" +nw۴m A 2H@ شاHد «%لنکب2» بو+)م (کL 2ی /V ب5ش %, Hفتصد Hز%" فلسط5نی %,
V%,فر%نس2 * %سر%)5ل ب2 مصر * فر*+ سربا @Vنگلستا% A 2د حملHشا @nw۵m A 2H+ "+ .(.S شدند ـ ç%ن خو+ %خرLمو
A 2H+ "+ .+%+ }" Vسر%)5ل عل25 مصر@ سو")2 * لبنا% A !,*" جنگ شش @nw۶m A 2H+ "+ .بو+)م Vمر)کا)ی +" لبنا%
nwèm@ شاHد جنگ %کتبر )ا «)وS ک5پو"» بو+)م ک2 سر%نجاV/ Sِ +" کنتر\ %مر)کا)5اV بو+. +" +nwum A 2H@ تجا*,
%سر%)5ل ب2 لبناV * سرکوc %نتفاضA 2 فلسط5ن5اnwwm A 2H+ "+ .+%+ }" V@ جنگ خل5ج فا"o بو+. +" +A 2H %خ5ر@
تجا*, * %شغا\ عر%` توسط %مر)کا)ی Hا "{ +%+. +" +A 2H کنونی@ +" سا\ lmnn بمبا"%V ل5بی توسط ناتو "{ +%+.
HمA 2 تجا*,%_ +" *%شنگتن@ لندV@ پا")س )ا تل /*)و ,%+! نشد. منا,عا_ نظامی با خاستگا! محلی ن5ز ب2 قد" کفا)ت
A 2حمل @nwèm A 2H+ "+ اH غربی توسط مر%کشی A%صحر Çتصر @nw۶m A 2H+ "+ جو+ +%شت: جنگ +%خلی )من*
عر%قی Hا ب2 %)ر%nwum A 2H+ "+ V * %شغا\ کو)ت +" +A 2H nwwm٫ %ما +خالت )ا %جا,! A تلو)حی غرc ن5ز +" %)ن
مو%"+ ب2 ند"_ غا)ب بو+. حرکتی +" منطق2 بد*V مر%قبت +%)می %مپر%تو"*%"%ن2 "{ ند%+ * ـ Hرگا! ضر*"_ می )افت ـ

شاHد کا"بر+ ن5ر*A نظامی * مالی بو+)م.

ä
+ال)ل +"جA 2 %ستثنا)ی مر%قبت * +خالت %"*پا)ی ـ %مر)کا)ی +" جMاV عرc /شکا" %ست. %, سو)ی@ جMاV عرc قلمر*
بز"ì تر)ن تمرکز íخا)ر نفت "*A ,م5ن %ست ک2 بر%A %قتصا+HاA %نر�A بر غربی ح5اتی %ست . +" نت5ج2 محو"
AاH !شکل گرفت2: %, پاسگا o"جاسوسی +" سرتاسر خل5ج فا AاH !و% * پا)گاH @ا("+ ,% @A+برH%" "%ستقر% A%س5عی بر*
مر,A +" عر%`@ تا نفوí عم5ق +" تشک5ال_ %من5تی مصر@ %"+V@ )من * مر%کش. %, سوA +)گر@ %)ن محلی %ست ک2
%سر%)5ل +" /V جاA گرفت2 * با)د %, /V پشت5بانی کر+@ چناV ک2 %مر)کا م5زبانی البی ص5Mون5ستی %ست ک2 قد"تمندتر)ن
%جتماi مMاجر%V ب2 شما" می "*+ ک5H 2چ حزc )ا ")5س جمMو"A نمی تو%ند جرئت بی حرمتی ب2 /ناV "% ب2 خو+ "%! +Hد@
%"*پا با" گنا! )Mو+ست5زA "% بر +*> +%"+. %, /V جا ک2 %سر%)5ل ب2 نوبA 2 خو+ قد"تی %شغا\ گر %ست کH 2نو, *%بست2 ب2
AاH !*بن5ا+گر%)انی قر%" گ5ر+ ک2 مانند گر A 2عمل5ا_ مقابل2 جو)ان ÇدH V/ خا"جی Vخا"جی %ست@ حام5ا Vحام5ا
تر*")ستی «%)رگوV» * «لMی» (+* سا,ماV "%ست گر%A %فر%Lی )Mو+A ـ S.) %, تر*" ب2 صو"_ %مرA "*,%ن2 بMر!
می برند * تثب5ت قد"_ %مپر%تو"A +" منطق2 "% پر%Hم5ت تر می سا,ند. 5Hچ بخش +)گرA %, جMاV %, سطح مشابMی %,

نگر%نی مستمر Hژمون5ک برخو"+%" ن5ست.

۴
A"ستعما",+%)ِی صو% A%ست ک2 %, %بتد% A"ع5ا Sتما AاH و\ عمر * شد_ جبا")تL cعر VاMم5ن *)ژگی متما)ز ج*+
+ستخو> /V بو+! %ند. +" سی سا\ گذشت2@ "�)م HاA +موکر%ت5ک@ /V چناV ک2 «فر)دH Sا*o» بر+%شت کر+!@ +" سرتاسر
%مر)کاA الت5ن@ تا %فر)قاA جنوc صحر% * /س5اA جنوc شرقی گستر> )افت. +" خا*"م5ان2 * شما\ %فر)قا@ چ5ز مشابMی
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"{ ند%+! %ست. +" %)ن جا مستبد%نی گون2 گوH VمچناV مسلط بو+! %ند * گذشت ,ماV * شر%)ط /H Vا "% تغ55ر ند%+! %ست. /\
Vصلی قد"_ %مر)کا +" منطق2 %, ,ما% Vس5س5ل %ست ـ ک2 کانو Aماف5ا Aعضا% ñن %صطال(% Aسعو+ ـ مناسب تر)ن معنا
* o"خل5ج فا AاH ع5ا" برشب2 جز)ر! +%شت2 %ند. خر+!  ش5خ Sحاکم5ت تما �Vاست ـ نز+)ِک )ک قرH V/ لت با*,*" Vپ5ما
+")اA عماV ک2 حاکم بر)تان5ا)ی Hند*ستاV بH 2نگاS تشک5ل «%ما"%_ عربی» /ناV "% ب2 کا"گماشت )ا %, /ناV حما)ت کر+@
VاHفر%نس2 ـ س2 نسل شا óِستعما" بر)تان5ا * +*می ماتر% A !+%, مر%کش ـ %*لی * V+"% "+ Aاشمی * علوH AاH 2سلس
مستبد بد*5H Vچ �ستی %, ãاHر پا"لمانی +%شتند. شکنج2 * قتل +" %)ن "�)م Hا ک2 بMتر)ن +*ستاV غرc +" منطقH 2ستند

"*%\ جا"A %ست.

۵

جمMو"H AاA %سمی %)ن +*"! ن5ز چ5زA کم ند%"ند@ Hرکد%S +)کتاتو"H AاA بی "حمی مانند )کد)گرند * %غلب خو+ کم تر
۴n ند%"+: قذ%فی VاMج "+ AمانندH Vوالنی صد%"_ حاکماL _سلطنتی مو"*ثی ن5ستند. +" %)ن جا ن5ز مد AاH Sنظا ,%
سا\ %ست +" قد"_ %ست@ %سِد پد" * پسر ۴m سا\@ صالح äl سا\@ مبا"lw ó سا\@ بن علی lä سا\. تنMا +" %)ن
م5اV@ +*لت نظامی %لجز%)ر@ کV/ "+ 2 ")است جمMو"A بH 2ماV ش5و! A �نر%\ HاA بر,)لی تغ55ر می کند@ %, %)ن قاعد!
جد%ست؛ +" ع5ن حا\ ک2 ب2 تمامی %صو\ سرکوc *فا+%" %ست. +" *ضع5ت خا"جی@ %)ن "�)م Hا بL 2و" )کنو%خت تابع
قد"_ HژموH Vستند. +)کتاتو"A مصر@ ک2 تنMا ب2 لطف %)اال_ متحد!@ +" سا\ nwèä %, سرنگونی قطعی نظامی نجا_
)افت@ %, /V پس تحت %لحما)A 2 *فا+%" *%شنگتن بو+ * %ستقال\ عمل5اتی /V %, عربستاV سعو+A کم تر بو+. حاکم )من ب2
ً * %لبت2 ن2 خاLر خدماتش +" «جنگ عل25 تر*"» ب2 بMا)ی نا,\ خر)د%"A شد. *لی نعمتاV متمدV تونسی +" %"*پا@ عمدتا
A 25ر! مندند@ حاشMب5عی بL لجز%)ر * ل5بی ک2 %, +"/مد سرشا" ناشی %, منابع% AاH ستند. "�)مH @2صرفاً@ +" فر%نس
,% cب2 حما)ت غر Aلجز%)ر% iکلی قر%" +%شتند: نو V*فز%,*" A"رچند +" %لگو)ی %, سا,گاH @ند"%+ Aستقال\ ب5ش تر%
کشتا" مخالفاV %سالS گر% ن5ا, +%"+@ * نوi ل5بی بر%A جبر%V مافا_ * سرما)2 گذ%"H AاA سو+/*" +" %)تال5ا ن5ا,مند حما)ت
A !ک2 +" محاصر Vجوال AاH Aبو+ *ضع5ت بلندMب V*ا "�)می ک2 می ماند سو")2 %ست@ ک2 نمی تو%ند بدMست. تن% cغر
Vا * جاسوساH A+کامالً +" %خت5ا" پو\ سعو Vتجملی لبنا A 2سر%)5ل %ست@ سر فر*+ /*"+ * ما)ل ن5ست بگذ%"+ منطق%
o"صحر%» (ک2 %مر)کا عل25 عر%` +" جنگ خل5ج فا Vغربی باشد. %ما حتی %)ن %ستثنا ن5ز ب2 "%حتی +" «عمل5ا_ توفا

سا,ماH+ Vی کر+ ـ S.) مشا"کت می کند.

۶

+* *)ژگی منطق2@ چ5رگی مستمر س5ستم %مپر%تو"A %مر)کا * فقد%V پ5وستA 2 نMا+HاA +موکر%ت5ک@ +" %"تباL با Hم %ند.
Vم پ5مانانش +" %, م5اH * !سرما)2 %ست@ %)اال_ متحد A%بر Aد)دMجا ک2 +موکر%سی ت V/ .سا+! ن5ست Aن پ5وند@ بر/مد(%
بر+%شتن /V +"نگ نمی کنند@ HمچناV ک2 سرنوشت مصد`@ /"بنز@ /لند! )ا Hم %کنوV /")ست5د نشاV می +Hد. برعکس@ *قتی
%ستبد%+ ضر*"_ +%شت2 باشد@ ب2 خوبی %, /V حفاãت می شو+. %ستبد%+HاA عربی ـ  متکی ب2 قب5لH 2اA ")ز! خو%" * عر`
کا"گر%V مMاجر@ %بز%"HاH%" Aبر+A %مپر%تو"A %مر)کا بو+ ک2 پنتاگوV پ5وست2 بر%A حفظ /ناV مد%خل2 می کر+.
ãن منطق2 حاکم %ند@ ب2 لحا(% Lتر +" +)گر نقا ì"بز AرMش AاH ـ ک2 بر جمع5ت A"وMـ سلطنتی )ا جم  AاH A"کتاتو(+
نظم تاکت5کی@ %لز%ماتی کمی  متفا*_ +%"ند. %ما %غلب ب2 گستر! A %)ن نظاH SاA جبا"A کمک * %, /V پشت5بانی شد!@ ن2 %)ن
ک2 %)اال_ متحد! /H Vا "% خلق )ا تحم5ل کر+! باشد. Hرکد%S ")شH 2اA بومی +" جامعA 2 محلی +%شت2 %ند@ %ما *%شنگتن %)ن

")شH 2ا "% خوc /ب5ا"A کر+! %ست.

è
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ب2 گفتA 2 مشMو" لن5ن@ جمMو"A +موکر%ت5ک پوستA 2 س5اسی /"مانی بر%A سرما)A"%+ 2 %ست. %, 5H @nw۴۵چ
%ستر%تژ)ست غربی با %)ن %مر مخالف نبو+! %ست. %مپر%تو"A %"*پا)ی ـ %مر)کا)ی +" حق5قت سر*کا" +%شتن با
+موکر%_ HاA عرc "% ب2 +)کتاتو"Hا ترج5ح می +Hد@ ب2 شرV/ L ک2 بH 2ماV م5ز%V مط5ع Hژمونی /H Vا باشند. +"
مناLقی %, جMاV کnwum A 2H+ ,% 2 ب2 تا,گی +موکر%_ شدند +شو%"A چند%نی پد)د ن5امد. چر% Hم5ن فر%)ند +"
خا*"م5ان2 * شما\ %فر)قا ب2 کا" نرفت2 %ست؟ %ساساً@ چوV %)اال_ متحد! * متحد%نش +ل5لی بر%H Aر%V/ ,% o +%شتند@
+"ست ب2 خاLر پ5ش5نA 2 قMر/م5ز %مپر%تو"A +" %)ن منطق2@ * تحم5ل +%)می %سر%)5ل@ %حساسا_ عمومی� "ضا)ت
%نتخاباتی مشابMی نسبت بH V/ 2ا ند%شت2 %ست. ب2 کا" گما"+V "�)می کا"گز%" ب2 ,*" سرن5ز! * جمع /*"A%" A کافی
* Aلجز%)ر% AاH \%ک2 �نر Vست@ چنا% Aگر(+ iمتفا*تی %ست. %نتخابا_ /,%+تر موضو A 2مانند عر%`@ مسئل @V/ A%بر
مر+%V قد"تمند «فتح» +")افتند. +" Hر مو"+@ +" بر%بر پ5ر*,A +موکر%ت5ک ن5ر*HاA %سالS گر% ک2 پ5ر*A کافی %,
VمچناH A"کتاتو(+ * A"ستو+ند. منطق %مپر%تو %" cند%شتند@ %"*پا * %مر)کا لغو %نتخابا_ * سرکو cغر AاH"فشا

+"Hم تن5د! %ند.

u

* Vنگی منطق2@ ,باHحد_ فر* ì"ک2 +* عامل بز A% !شو"> عربی +" %)ن چشم %ند%, خر*ش5د@ +" ,نج5ر @Sسر%نجا
مذHب@ /V "% /ساV ساخت2 %ست. تظاHر%_ تو+! %A شMر*ند%V عا+A@ ک2 کم *ب5ش +" Hم2 جا با سرکوc با %ستفا+! %, گا,
%شک /*"@ /c * گلول2 مو%ج2 شد!@ با شجاعت * %نضباLی مثا\ ,+نی@ نشانA 2 ق5اH Sا %ست. +" کشو"Hا )کی پس %,
+)گر تقاضاA %صلی +" فر)ا+A پرخر*> تبلو" )افت2: «%لشعب )ر)د %سقاL %لنظاS» ـ مر+S خو%HاV سرنگونی "�)م
ً +" جست *جوA+%,/ A س5اسی %ند. Hستند! تو+! HاA عظ5م مر+S +" م5د%H Vا * خ5اباH Vا ب2 جاA %ستبد%+ محلی %ساسا
+موکر%سی ک2 ب2 عنو%V )ک %صطالñ چ5ز تا,! %A ن5ست ـ عمالً HمA 2 "�)م Hا ب2 کر%_ %, %)ن %صطالñ بMر! می برند ـ
c%جّذ A*بو+! %ست. ن5ر Vملی گوناگو AاH ی جنبشHخو+/گا óمشتر çک *%قع5ت ناشناخت2 %ست@ مخر( V%ما ب2 عنو%
+موکر%سی ک2 کم تر +" قالب مجموعA% 2 %, شکل HاA نMا+A تفک5ک شد! %ست@ ناشی %, تو%نش +" مقاS نفی *ضع موجو+
بو+! %ست ـ Hرچ5زA ک2 +)کتاتو"A ن5ست ـ ن2 توص5ف %ثباتی /V. ب2 ک5فر "ساندV فسا+ "+! HاA باال)ی چMر! HاA "�)م
پ5ش5ن مMم تر %, *)ژگی HاA قانوV %ساسی %A بو+! ک2 ب2 +نبا\ می /)د. سرعت ق5اH Sا نشاH+ Vند! A %بMاH V/ "+ Sا ن5ست.

HدÇ +" کالس5ک تر)ن مفا5Hم@ بL 2و" محض س5اسی %ست: "Hا)ی.

w

AاH <"ک2 شو V/ V*نکر+! بو+ند بد A2 %ست ک2 تغ55رH+ مستقر چند AاH نفر_ %نگ5ز "�)م V%ما چر% %مر*,؟ با,)گر%
A% !و" قانع کنندL 2ب V%نبا)د تب55ن کر+. نمی تو Vا)شاH ÇدH oا "% بر %ساH <"شو Aبند Vا سربگ5ر+. ,ماH V/ 25عل A% !+تو
/H Vا "% ب2 ش5و! HاA جد)د %Lالi "سانی منسوc ساخت: حضو" %لجز)ر!@ *"*+ ف5س بوó )ا تو)5تر تس5Mل کنند! بو+! %ست
%ما نمی تو%نستñ*" 2 جد)د شو"> "% پی %فکند. جرقA% 2 ک2 %)ن /تش "% شعل2 *" ساخت می تو%ند پاسخ "% ب5اV کند. Hم2
چ5ز با مرì نوم5د%نA 2 فر*شند! A فق5ر +*"! گر+ سبز)جا_ +" شMرA کوچک +" تونس /غا, شد. +" پس 5HاHو)ی ک2
%مر*, +ن5اA عرc "% تکاV می +Hد فشا"HاA /تشفشانی %جتماعی *جو+ +%"+: قطبی شدV +"/مدHا@ %فز%)ش بMاA مو%+
غذ%)ی@ کمبو+ سرپنا!@ بی کا"A گستر+! A جو%ناV تحص5ل کر+! ـ * تحص5ل نکر+! ـ +" م5اH VرS جمع5تی ک2 مشابMی +"
جMاV ند%"+. /شکا" %ست +" کم تر "�)می بحر%V بن5ا+A جامع2 %)ن قد" حا+ %ست * مد\ قابل %تکا)ی بر%A توسع2 *جو+

ند%"+ کã 2رف5ت %+غاS نسل HاA جد)د "% +%شت2 باشد.

nm
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تا %مر*,@ م5اV خ5ز> HاA عم5ق تر %جتماعی * HدH ÇاA س5اسی شو"> عربی گسستی کم *ب5ش کامل *جو+ +%"+. %)ن تا
حد*+A با,تاH+ cند! A ترک5ب %حتماال_ %صلی /V تاکنوV بو+! %ست. +" شMرHاA بز"ì ـ ب2 %ستثناA منام2 ـ بL 2و"
کلی %)ن فقر% نبو+! %ند ک2 با قد"_ ب2 خ5اباH Vا ")خت2 %ند. کا"گر%H Vنو, %عتصاc عمومی پا)د%"A "% "%! ن5اند%خت2 %ند.
Vی جمعی +" م5اH+ Vرگون2 سا,ماH ,% پل5سی %ست ک2 مانع c2 سرکوH+ کم تر ب2 شما" /مد! %ند. %)ن پی /مد چند VقاناH+
فر*+ستاV می شد. Mãو" +*با"! A %)ن سا,ماH Vا مستلزS ,ماV %ست. %ما %)ن گسست@ پی /مد بر,{ %)دئولو�)کی  ن5ز %ست
ک2 جامع2 با بی %عتبا" شدV ناس5ونال5سم * سوس5ال5سم عربی * %خت2 شدV با*"HاA "%+)کا\ Lی Hم5ن +H 2Hا@ تنMا
بن5ا+گر%)ِی فر*ماند! "% ب2 مثاب2 "%! گذ%" برجاA گذ%شت2 %ست. +" %)ن شر%)ط ک2 +)کتاتو"A خلق کر+! *%�گاV شو">

.V/ ,% فر%تر Aـ +" گفتمانی س5اسی تمرکز )ابد@ ن2 چ5ز V/ Lـ * سقو A"کتاتو(+ A*" ا می تو%نستMتن

nn

%ما ال,S %ست "Hا)ی +*با"! با بر%برA پ5وند خو"+. بد*H"+ Vم /م5زH V/ Aا@ %)ن ق5اH Sا Hم2 می تو%نند خ5لی سا+!  ب2
"*%)تی پا"لمانی %, نظم پ5ش5ن تقل5ل )ابد@ نسخA% 2 ک2 +)گر قا+" ب2 پاسخ گو)ی ب2 تنش Hا * %نر�H AاA %نفجا"/م5ز
!+%, cعر VاMچپی ک2 +*با"! +" ج A+برH%" جنگ ن5ست. %*لو)ت A !"*+ منحط AاH جتماعی ب5ش %, %ل5گا"شی%
می شو+ با)د %)ن باشد کL ,% 2ر)ق پ5کا" بر%A %شکا\ /,%+A س5اسی بر%A %)ن فشا"HاA %جتماعی %مکاV تبلو" %جتماعی
@A"%کامل تمامی قو%ن5ن %ضطر Çا بشو+. )عنی@ %, سو)ی: حذH <"م می کند@ * بد)ن ترت5ب مانع %, گسست شوH%فر
V+%+"%م قبلی؛ * +" پ5شگا! عد%لت قر(�" AاH 2(%ستگا! +*لتی %, پ5ر+ A 25حاکم؛ تصف A !+%حاکم )ا خلع خانو cنحال\ حز%
Aبقا)ا Çحذ SنگاH 2توج2 +ق5ق * خالقان2 ب2 جز)5ا_ قو%ن5ن %ساسی %ست ک Aگر ب2 معنا(+ Aباشد. %, سو V/ V%برH"
"�)م قبلی نوشت2 می شو+. +" %)ن جا %لز%ما_ %صلی چن5ن %ست: /,%+H AاA ب5اV * سا,ماH+ Vی بی حصر * %ستثناA مدنی
* %تحا+)A% 2؛ نظاH SاA %نتخاباتی مبتنی بر %کثر)ت نسبی@ ن2 مطلق؛ پر5Hز %, "*ساA جمMو" تاS %الخت5ا"؛ محد*+ساختن
%نحصا"%_ ـ +*لتی )ا خصوصی ـ +" *سا)ل %"تباL جمعی؛ * حقو` قانونی کم مز%)اتر)ن گر*! Hا +" +سترسی ب2 "فا!
AگشاH" غا, شد/ V/ عد%لت %جتماعی ک2 شو"> با A%ا +" چا"چوبی با, %, %)ن +ست %ست ک2 تقاضا برMعمومی. تن

/,%+A جمعی %ست ک2 ال,S %ست +" پی تحقق /V باشند.

nl

نکتA 2 مMم@ )ک غ5بت +)گر +" خ5ز> %ست. +" مMم تر)ِن تمامی %)ن ,نج5ر! Hا@ )عنی +" %نقالH cاnu۴u-۴w A %"*پا@
lmnn عربی AاH <"م گر! خو"+! بو+: س5اسی * %جتماعی * ملی. +" شوH "+ A+بن5ا A 2مطالب iک2 س2 نو *+ ً ن2 صرفا
چ2 "{ +%+! %ست؟ تا %مر*,@ جنبش HاA تو+! %A %)ن سا\ تظاHر%_ *%حد ضد %مر)کا)ی )ا حتی ضد %سر%)5لی برگز%"
نکر+! %ند. بد*V تر+)د@ )کی %, +ال)ل /V بی %عتبا"A تا")خی ناس5ونال5سم عربی با شکست ناصر)سم +" مصر %ست. +ل5ل
VماH 2ا)ی مانند سو")2@ ل5بی@… ـ %ست ک2 بH م(�" A 2بر%بر %مپر)ال5سم %مر)کا مشخص "+ Aگر %)ن ک2 مقا*مت بعد(+
%ند%,! A "�)م HاH Aمدست %مر)کا * %سر%)5ل@ سرکوبگرند * * %لگوA س5اسی بد)لی %"%ئ2 نمی کنند. با %)ن حا\ جالب %ست
ک2 ضد)ت با %مپر)ال5سم +" بخشی %, جMاV ک2 قد"_ %مپر%تو"A ب5ش %, Hر جاA +)گر +" /V نما)اV %ست@ Mãو" ن5افت2 ـ

)ا Hنو, ـ Mãو" ن5افت2 %ست. %)ن *ضع +*%S می )ابد؟

nä

%)اال_ متحد! تا %مر*, تصو)رA "ضا)ت بخش %, تحوال_ ب2 +ست /*"+! %ست. +" خل5ج فا"o@ شو"> +" بحر)ن ک2
می تو%نست ستا+HاA +")ا)ی %مر)کا "% +" معرü خطر قر%" +Hد@ با نما)ش چشمگ5ر Hمبستگی ب5ن سلسلH 2ا@ با
مد%خلA 2 ضد%نقالبی +" مشMو+تر)ن سنت HاH"+ nu۴w Aم شکست2 شد. پا+شاHی HاA /\ سعو+ * Hاشمی سخت حفظ
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شد! %ند. سنگر مبا",! A )من عل25 سلفی گرA شکنند! ب2 نظر می "سد@ %ما ن5ا,A ب2 +)کتاتو" فعلی ن5ست. +" مصر *
تونس@ حاکماV "فت2 %ند@ %ما سلسل2 مر%تب نظامی قاHر! با مناسبا_ عالی با پنتاگوV +ست نخو"+! باقی ماند!@ * بز"ì تر)ن
ن5ر*A غ5ر نظامی کH "+ 2ر کشو" پد)د%" می شو+ بن5ا+ گر%)ی محلی %ست. پ5ش تر@ چشم %ند%, *"*+ %خو%V %لمسلم5ن )ا
Hم پ5ماناV منطقA% 2 %> +" +*لت سبب بر*, Hشد%" +" *%شنگتن می شد. %ما غرc %کنوV %لگو)ی %Lم5ناV بخش +" ترک25
بر%A با,سا,A +" سر,م5ن HاA عربی +%"+ ک2 بMتر)ن HاA تمامی جMاV س5اسی "% ب2 تنMا)ی +%"+. حزc عد%لت *
cعا"% * cو" ب2 ناتو * نول5بر%ل5سم *فا+%" %ست * چ2 گون2 ب2 "غم %ستفا+! %, سرکوL 2ک2 چ !+%+ Vترک25 نشا A 2توسع
HمچناV )ک ل5بر%\ +موکر%سی %ست ک2 %, سو)ی ب2 سرکوc قانونی * %, سوA +)گر ب2 با*"HاA مذHبی متوسل می شو+.
%گر )ک %"+*غاV بر%A قاHر! )ا تونس پ5د% شو+@ %مر)کا +ال)ل کافی بر%A "ضا)ت +" بر%بر %, +ست +%+V مبا"ó * بن

علی خو%Hد +%شت.

n۴
+" چن5ن چشم %ند%,A@ مد%خلA 2 نظامی +" ل5بی "% می تو%ã VاHرسا,A برشمر+@ +" ع5ن حا\ ک2 %عتبا" +موکر%ت5ک
بر%A غرc %)جا+ می کند شتاc ,+! تر)ن %قد%مش "% بH !+" 2اA «جامعA 2 ب5ن %لمللی» *%می گذ%"+. با %)ن حا\@ %)ن کا"
ال,مA 2 قد"_ جMانی %مر)کا نبو+ بلک2 ,)نت بخش /V بو+@ %بتکا" حملA 2 ناتو +" +ست فر%نس2 * %نگلستاV بو+ ک2 گو)ی
,% %" A,ب2 +ست گرفت تا سا"کو %" AبرH" 2کانا\ سوئز قر%" گرفتند. با" +)گر فر%نس cپ5چ * تا A 2نگامH "+ !"با*+
"%بطA 2 نز+)ک +*لتش با بن علی * مبا"ó تط5Mر کند@ * جلوA کاHش شد)د /"%A %نتخاباتی %> "% بگ5ر+؛ لندV *%"+ شد
* o"خل5ج فا A"مکاH A%"پذ)ر سا,+؛ شو Vمچشمی با بلر "% %مکاH A%بر V*کامر A !شد Vب2 کر%_ ب5ا A*,"/ تا
%تحا+)A 2 عرc @ +" تقل5د %, %سر%)5ل +" nw۵۶@ پوششی بر%A %)ن %قد%S مخاLر! /م5ز فر%Hم کر+ند. %ما قذ%فی ناصر
ن5ست * %)ن با" %*باما ک2 +ل5لی ند%"+ Hر%سناó پی /مدHاV/ A باشد@ می تو%نست با /H Vا Hمر%Hی کند@ پر*تکِل Hژمون5ک
مستلزV/ S %ست ک2 %مر)کا فرماندHی %سمی "% برعMد! +%شت2 باشد * موفق5ت نMا)ی "% HماHنگ کند * بگذ%"+ جنگند! Hا)ی
%, بلژ)ک * سوئد قد"_ Hو%)ی شاV "%  ب2 نما)ش گذ%"ند. بر%A سناتو"Hا %, +*"%V کل5نتوV تا "�)م فعلی %مر)کا@ بعد %,
@Aا * جماعت "*شنفکر فر%نسوH 2ضافی %ست. "سان% A,بشر +*ستان2@ %مت5ا A 2عتبا" مد%خل% Aعر%`@ %ح5ا AاH شکست
%حتماالً +" نشئگی %عا+! A %فتخا"%_ %)ن کشو" +" %)ن "+)ف تال> Hا Hستند. %ما حتی +" %مر)کا@ بس5ا"A بدب5ن %ند: %گر

مد%خلA 2 بشر+*ستان2 +" مو"+ ل5بی توج25 +%"+ چر% +" مو"+ بحر)ن )ا +)گر کشو"Hا)ی %, %)ن +ست ب2 کا" نر*+.

n۵
@VژموH _"قد A"کا Lا "% تغ55ر ند%+! %ست. محتاH <"غا,)ن شو/ Aن مو%"+ +*"نما(% ,% S%5چ کدH @2تا %)ن لحظ
AاH ابد@ با *%کنش( Vل5بی@ %م5د ب2 %)ن ک2 %)ن "*)د%+ ب2 سرعت پا)ا Vی %, شو"ش5اH%و%خوH @با مسا)ل +%خلی <% Aگ5ر"+
خامو> نسبت ب2 بمبا"%V %خ5ر ل5بی توسط غربی Hمر%! شد! %ست. با %)ن حا\@ بع5د ب2 نظر می "سد بتو%V تما)ال_
ملی گر%)ان2 "% کامالً %, گر%)ش HاA س5اسی * %جتماعی +" تالLم HاA جا"A حذÇ کر+. +" جMاV %سالS@ +" شر`
V%ا)ی فاصل2 +%"+ * تحر)م %)رMن A,*نو, تا پ5رH Vپاکستا * Vمر)کا +" عر%`@ %فغانستا% AاH شو">@ جنگ A 2منطق
HمچناH VدH ÇاA خو+ "% +نبا\ می کند@ * %, Hم2 مMم تر %شغا\ سو%حل غربی * محاصر! A غز! Hنو, HمچوV قبل %ست.
Aحش5گر* * A"قتد%" %مپر%تو% AاH موکر%ت5ک %حتماالً +شو%" بتو%نند نسبت ب2 نما)ش+ AاH حتی مال)م تر)ن "�)م

%ستعما"A بی %عتنا باشند.

n۶
+" جMاV عرc@ ناس5ونال5سم %غلب سکA% 2 %ست ک2 +)گر "*%ç ند%"+. %غلب ملت HاA منطق2 ـ مصر * مر%کش مستثنا
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A"ستعما% AاH 2ش(" @V/ ,% فر)قا * فر%تر% A%صحر cمانند جنوH مصنوعی %مپر)ال5سم غربی %ند. %ما AاH 2ستند ـ ساختH
مانعی بر Hو)ت HاA پسا%ستعما"A% A نبو+! کV*"+ 2 مر,HاA مصنوعی ک2 %ستعما"گر%V کش5دند@ تبلو" می )ابد. +" %)ن
مفMوS@ تمامی ملت HاA عرc %مر*, +%"ند! H Aو)ت جمعی *%قعی * پا)د%"H Aمچوند )کد)گرند. %ما تفا*تی *جو+ +%"+.
Vچنا óنگی مشترHفر AاHنشانگر V%تا")خی ب2 عنو ãب2 لحا @oب@ گر! خو"+! با )کد)گر +" متونی مقدHمذ * Vبا,
قد"تمند * تما)زبخش بو+ند تا تصو)ر )ک +*لت ـ ملت *%حد با %)د! A برتر ملت عرc@ ب2 مثاب2 خانو%+! %A *%حد "% پد)د

/*"ند. /"مانی ک2 ب2 ناس5ونال5سم مشترó عربی ـ ن2 مصرA@ عر%قی * )ا سو"A ـ %عتال بخشد.

nè

%عر%c شاHد "شد@ تباHی * شکست ناصر)سم * بعث5سم بو+ند. %مر*, %)ن Hا +)گر ح5ا_ نخو%Hند )افت. %ما %گر شو">
با)د ب2 %نقالc بد\ شو+@ %نگ5ز! %H Aم ک2 +" پس /H Vا بو+ با)د +" +ن5اA عرc ح5اتی +)گربا"! )ابد. "Hا)ی * بر%برA با)د
با, بH 2م بپ5وندند. %ما بد*V بر%+"A@ +" منطقA% 2 ک2 %)ن گون2 فر%گ5ر تحت سلط2 * +" پ5وند با )کد)گر بو+!@ %)ن
A%سنگ5نی بر A 2ز)نH ملی AاH یH%خو+خو Sقسا% * i%ب2 بعد@ %نو nw۵m A 2H+ ,% .ستندH ا +" خطر شکستی تلخH <"شو
پ5شرفت +" خا*"م5ان2 * شما\ %فر)قا +%شت2 %ست. ب2 کا")کاتو" Hمبستگی ک2 %تحا+)A 2 عرc %"%ئ2 می کند ن5ا,A ن5ست؛
%)ن سا,ماV پ5ش5نA 2 *"شکستگی * خ5انتی HمچوV «سا,ماV +*لت HاA %مر)کا)ی» +" "*,Hا)ی +%"+ ک2 کاستر*
V%عربی %ست ک2 می تو A !ست %نترناس5ونال5سم بخشند% S,چ2 ال V/ .مر)کا نام5د% AاH !مستعمر A 2تخان"%,* %" V/ 2منصفان
تصو" کر+@ +" /)ند! A +*"@ *قتی /خر)ن ش5خ عرc سرنگوV شد@ ب2 تو,)ع عا+النA 2 ثر*_ نفت متناسب با جمع5ت
پر%کند! +" جMاV عرc +ست بزند؛ ن2 ثر*_ 5Hوال*%" چند مستبد * فقر مفرL فر*+ستانی بس5ا". +" /)ند! A نز+)ک تر@
%*لو)ت "*شن %ست: %عالS مشترó %)ن ک2 پ5ماV خفت با"A ک2 سا+%_ با %سر%)5ل %مضا کر+ ب2 لحاã قانونی +)گر نافذ
V*"+ سربا,%نش A 2حرکت /,%+%ن A%ک2 حتی حاکم5ت کافی بر A+%+"%قر Aمصر@ برمبنا V/ oن5ست ـ پ5مانی ک2 بر%سا
سر,م5ن خو+ "% ند%شت@ %, متحد%V خو+ عقب نشست * مو%فقتنامA 2 مشابH 2مر%! /V +" مو"+ فلسط5ن ک2 ب2 خو+A خو+
خفت با" %ست * %سر%)5ل حتی ب2 خو+ ,حمت "عا)ت ãاHرH %" V/ Aم نمی +Hد. /,موV حق5قی %ح5اA منزلت +موکر%ت5ک

%عر%c +" %)ن جا نMفت2 %ست.

پی نو)س Hا
n٫ مقالA 2 باال ترجمA% 2 %ست %,:

Perry Anderson, ON THE CONCATENATION IN THE ARAB WORLD, New Left
.Review, March – April 2011

 


