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  ي كدام كس؟چپ يا راست؟ هزاره
  

  ارژنگ آزاد: دانيل سينگر ــ برگردان
  

ها پـيش در   سال. نگار و متفكر فرانسوي در ايران ناشناخته نيست روزنامه دانيل سينگر
ساخت اقتصادي و جنبش كارگري اوج جنبش همبستگي در لهستان به غير از كتـاب  

مقـاالتي نيـز از او بـه چـاپ     ) 1361برگردان علي مازندراني، انتشارات آگاه، ( لهستان
ت ديگري از او در مطبوعات فارسي بعدها نيز در جريان تحوالت شوروي مقاال. رسيد

ي كدام  هزارهي او با عنوان  ي حاضر بخشي از كتاب تازه انتشار يافته مقاله. منتشر شد
  .درگذشت 2000دانيل سينگر در دسامبر . است ها يا ما؟ كس؟ آن

  
سال پيش ـ هنگامي كـه    150تر از  رو بيانديشيم كه چرا مردم اكنون كم خواهيم جهان را دگرگون كنيم و از اين ما مي

به امكان فراتر  ـ    نوشتند يا در آغاز همين قرن، پيش از انقالب بلشويكي را مي مانيفست كمونيستماركس و انگلس 
ناپـذيري   ي اجتنـاب  توضيح به گرد باور رو به افول عمومي دربارهدو دسته . رفتن از حاكميت سرمايه اطمينان دارند

  .داري تنيده است پذيري نامنتظر سرمايه سوسياليسم و ترميم
كـه جنايـات    كنيم كه سوسياليسم اصال در اروپاي شرقي وجود داشته است و از پذيرفتن ايـن  ما به حق انكار مي

تـاريخي در ميـراث ماسـت، و مـا      1917امـا  . زنـيم  سـرباز مـي   استالين جزيي از يك سند ادعايي سوسياليسم است
رو اموري كه مسلم و بديهي گرفته شده است اكنون  از اين. ها بياموزيم چه پس از آن روي داد درس بايست از آن مي
شـد ـ گـو كـه مسـلما       مثال به طرزي مبهم فرض گرفته مي. بايست مورد توجه قرار گيرد و اغلب رد و نفي شود مي
وقفـه و   شد ـ كه همين كه انقالب روي داد پيشرفتي كم و بيش صاف و هموار، كمابيش بـي   گز آشكارا گفته نميهر

وجـوي   دانيم حتا اگر نيروهايي كـه بـه جسـت    اكنون مي. ي سوسياليستي انجام خواهد پذيرفت محتوم به سوي آينده
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يـي دراز   ي گـذار، دوره  به قدرت برسند، مرحلـه  ي اروپاي غربي آيند بتوانند در كشورهاي پيشرفته سوسياليسم برمي
ها و خطرها، و اگرنه دقيقا حركتي معكـوس، كـه    كه صاف و هموار باشد، آكنده از دشواري خواهد بود و به جاي آن

  .ممكن خواهد بود] داري به سرمايه[هايي  كم بازگشت دست
برد طـول   چه ماركس گمان مي يار بيش از آنكه بس يكي اين: داري دو دليل موجود است براي عمر طوالني سرمايه

داري را در مناطق فتح شده از ميان  جاي جهان گسترش يابد و اشكال ماقبل سرمايه كشيد تا حاكميت سرمايه به همه 
گويـد، گـويي    سـخن مـي  ] سـرمايه [ي توسعه و گسترش خارجي  بردارد؛ بندهايي در مانيفست كمونيست كه درباره

ي  كـه صـحنه   داري پيش از آن طبعا الزم نيست سرمايه. نوشته شده است] سرمايه[جهاني شدن  ي همين امروز درباره
داري را ديرگاهي پيش  توان و بايد سرمايه مي. اي را بكاود تاريخ را ترك كند بر سراسر گيتي بتازد و هر سوراخ سنبه

داري، به آن كمك كرده و  ايند بقاي سرمايهبا اين همه اين مجال براي گسترش، در فر. از اين مرحله از ميان برداشت
كـم گـرفتن ظرفيـت و توانـايي سيسـتم در       گردد به دست دومين دليل برمي. كند هنوز نيز تا حدودي به آن كمك مي

گيـري   خوانيم، رشدي كه بـا خلـق نيازهـاي سـاختگي و دروغـين و بهـره       چه ما رشد تحريف شده مي خصوص آن
تر  هاي پيچيده نظري گفته است، تبليغات و كهنگي، شيوه كه صاحب چنان. شود ايجاد ميآميز و تعمدي از منابع  اسراف

  ].ها در بازار ي مازاد براي حفظ قيمت[ي نابود كردن ارزش است تا به آتش كشيدن قهوه  و پيشرفته
رقـرار  ي سياسـي ب  هاي بزرگ ماركسيسم پيوند ظريفي بود كه ميـان ضـرورت اقتصـادي و اراده    يكي از جذابيت

آمـد؛ و تكامـل عينـي نيروهـاي توليـدي       داري از لحاظ تاريخي محكوم به نابودي بـه نظـر مـي    نظام سرمايه: كرد مي
اين . آمد هاي جنبش انقالبي كارگري از پا درمي كرد، اما فقط زير فشار و عامل ذهني و ضربه اش را تشديد مي تضادي

يستي به خود بگيرد كه شايد بتوان آن را در قالبي خالصه كرد كـه  تواند صورت روايتي بسيار جبري و فاتال نظريه مي
مقدر است كه به بهشت برويد با اين حال تنها از راه عمل يـا بـا اطاعـت خـود     : تر است تا ماركس نزديك كالونبه 

مكانيكي  المللي دوم اين نظريه به تفسيري بسيار ي بين پيش از جنگ جهاني دوم در دوره. سزاوار بهشت خواهيد بود
فروكاسته شد كه بر مبناي آن نيروهاي توليدي كم و بيش همين كار را به كمك جنبشي مقدر اما منفعل، خود انجـام  

هيچ نيازي بـه  . ي اتحاد شوروي و به ويژه در دستان استالين، كل اين تركيب درهم شكست سپس در دوره. دادند مي
ي انواع  آورد؛ در عين حال همه ي كمونيسم را به روسيه مي رفته مرحلهفشار از پايين نبود، زيرا تكامل اقتصادي رفته 

ي ماقبـل آخـر    هاي خونين اعالم شد كه اتحاد شوروي بـه مرحلـه   در اوج تصفيه 1936پذير بود؛ در  برها امكان ميان
ان، بـراي  سـ  بـدين . يي سوسياليستي است و كمونيسم را در افق پـيش روي خـود دارد   اكنون جامعه رسيده است، هم

شد بـه نحـوي كـه اتحـاد      رسيدن به قله از شهروندان شوروي انضباط آهنين و از خارجيانِ مطيع وفاداري طلب مي
ي نامقـدس بـاور مـذهبي و     دانيم كه بر سر ايـن آميـزه   همه مي. شوروي بتواند به سرنوشت تاريخي خود دست يابد

  .يي چه آمد انضباط سربازخانه
اش را بهبود بخشيم بايد به تمايزهاي تاريخي روشـني ميـان    الكتيكي ميان جنبش و هدفخواهيم پيوند دي اگر مي

سوسياليسم ممكن است امكاني تاريخي يا حتا ضرورتي براي امحـا  . ناپذيري قايل شويم واقعيت، ضرورت و اجتناب
ـ  هاي سرمايه و انهدام شرّها و بدي ناپـذير جـاي    ه نحـو اجتنـاب  داري باشد اما اين به آن معنا نيست كه سوسياليسم ب

يي دورتر  گسست از اين برداشت فاتاليستي به يك اعتبار به معناي بازگشت به گذشته. داري را خواهد گرفت سرمايه
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شد كه ناگزير اتفاق خواهد افتاد، زيرا هميشه  است و آن هنگامي است كه در سوسياليسم به چشم امري نگريسته نمي
بـه  . را نقل كنيم، تـوحش بـازي را ببـرَد    رزا لوكزامبورگكه، اگر بخواهيم اصطالح اين امكان وجود خواهد داشت 

ي بر انفعال، اطاعت يا تسليم و رضا داللت ندارد، بلكـه بـرعكس بـر     كه شك و عدم قطعيت در مورد نتيجه ويژه آن
نده چيزي خواهد بود كه ما هاي شرايط عيني، آي كند، زيرا در محدوده تر و پيكارجوتر حكم مي تر، فعال شركت عظيم

ي  و اين اعتقاد و فعاليت تازه و نو آمده به ويژه امروز مورد اقبال خواهد بود، چرا كه قـدرت طبقـه  . سازيم آن را مي
هاي آن عمدتا به دليل ضعف، تسليم و پذيرش قواعد بازي نظـم مسـتقر از طـرف     حاكم و نخوت و تكبر ايدئولوگ

  .ماست
هايي كه روح انتقادي، و بـا همـين اسـتدالل، ظرفيـت و توانـايي عمـل        رو افكندن يقيندر دور ريختن توهم و ف

در واقع، اگر به دليل عامل زمان نبود، كه خواهيم ديد كه . اي وجود ندارد چيز دلسرد كننده كند هيچ مستقل را فلج مي
ب، به ويژه اروپاي غربي، ممكـن اسـت   غر. بودم ي آينده اين همه بدبين نمي كند، من درباره افق را تيره و تاريك مي

بـه ويـژه   . بيني علمـي نيسـت   اما اين سخن حدس و گمان است و پيش. دهد جايي باشد كه فرصت بعدي دست مي
كـه بخـواهيم بـه     آن بـي . زمان آشكارا رو بـه تغييـر اسـت   . المللي مالحظه كرد ي بين اكنون همه چيز را بايد در زمينه

ي بحـران اقتصـادي و    داري بازگرديم، حـق اسـت وخامـت فزاينـده     گ محتوم سرمايهآساي مر هاي فاجعه گويي پيش
  .ملزومات آن را يادآوري كنيم

ي  در تايلند، كره. ي اقتصادي از صحنه محو شدند مشهور به عنوان يك گونه» ببرهاي آسيايي«در عرض يك سال 
كاري به  گذارند، بي ها رو به ورشكستگي مي بانك ها و يي از كارخانه چنان كه شمار فزاينده جنوبي و جاهاي ديگر هم

ژاپـن در قلـب ايـن    . گيري افزايش يافته، سطح زندگي پايين آمده و فقر و تنگدستي گسترش يافته اسـت  نحو چشم
اش سخت لطمـه ديـده    دهد، و چين كه تجارت خارجي چنان به اعمال فشار رو به پايين ادامه مي يي هم طغيان منطقه
گونه كه در واقع  توان فقط آسيايي توصيف كرد، همان بحران را ديگر نمي. زود، واكنش نشان خواهد داد است، دير يا

اوت گذشته، سقوط متعاقب روبل و عواقـب   17عدم پرداخت بدهي روسيه در . گاه نيز فقط آسيايي نبوده است هيچ
هاي غربي، به ويژه اياالت  قدرت. ن تاكيد داردالمللي اين بحرا و پيامدهاي اين وضع در آمريكاي التين بر ماهيت بين

ي اقتصادي خـود را در آسـيا از    المللي پول اين موقعيت را مغتنم شمردند تا موانع سلطه متحد، با كمك صندوق بين
دهند كه بـه بحـران اضـافه توليـد      رسد تسلط خود را بر چيزي از دست مي اما در عين حال به نظر مي. ميان بردارند

تـاثيرات فـوري و   . افزايـد  اش مي هاي مهارناپذير سرمايه بر شدت و حدت ماند كه حركت داري كالسيكي مي سرمايه
ي  ِ كـره  جـوي  هاي كـارگري مبـارزه   اتحاديه. نما بود ي اين وضع بر جنبش كارگري در سطح قضيه متناقض واسطه بي

وضـع تـدافعي كشـيده شـدند، و همتايـان       دادند، بـه  جوي خود را نشان مي ي ستيزه جنوبي در همان حال كه روحيه
ها كارگر تقريبا گرسنه بـراي ترتيـب    كاران و ميليون ها ممكن است در مهار كردن خشم بي ي اندونزيايي آن نوخاسته

با اين . با تكيه بر ارتش سر پاست مشكل داشته باشند سوهارتويافته بر رژيمي كه پس از فرار  يي سازمان دادن حمله
ي مبلغـان   اعتماد به نفس جسورانه. صادي رو به افول در سراسر جهان پيامدهاي سياسي خواهد داشتهمه ثبات اقت

يـي در    سـابقه  هاي بي تر از سهامي نيست كه به اوج تر و باثبات هايي استوار است كه ديگر محكم دستگاه حاكم بر پايه
  .رسد بازارهاي بورس غرب مي
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است كه جهان اكنون داراي وسايل و ابـزاري مـادي و فكـري اسـت كـه      آميز اين  بيني احتياط علت ديگر خوش
تـوانيم زيرسـاخت مـدرن را بگيـريم،      كه ما مي نه اين. ي مسايلي كه بايد حل كند برآيد ها از عهده تواند به مدد آن مي

ي كـار، و  سـازمان و ابزارهـا  . كنـيم  يي متفـاوت زنـدگي مـي    برچسب ديگري به آن بزنيم و اعالم كنيم كه در جامعه
كه بايـد در   و باز نه اين. ي طوالني تغيير و تبديل يابند و دگرگون شوند سرانجام خود مردم بايد در سراسر يك دوره

داري  هـاي سـرمايه   در حالي كه واكنش رومانتيك در برابر وحشـت . آرزوي بهشتي گمشده يا خلوص زاهدانه باشيم
هـايي بـرآييم كـه نگـاه بـه       حـل  وجوي راه توانيم به جست ، ما نميي انتقادي بسيار ارزشمند را سبب شده است مايه

. انـد  شوند، زيادي طور مصنوعي ايجاد مي ي نيازهاي معاصر، حتا نيازهايي كه به اين هم نيست كه همه. سر دارد پشت
ري، امكان رنگ و بو و هولناكي است كه در بازنگ ي بي يابي گذشته در حكم بازگشت به جامعه بازگشتن به فقر و كم

يـي   ي گذار به جامعه توانيم از عهده ايم كه مي ما داراي سطحي از آموزش و دانش بالقوه. آرماني شدن نخواهد داشت
  .يابي يا اتكايي غيرانتقادي به ابزارها و ساختارهاي اجتماعي موجود داشته باشيم كه واگشتي به كم آن نو برآييم بي
مـا نيـاز داريـم    . كند المللي فرياد مي هان براي نوع خاصي از حاكميت بيني توسعه و تكامل كنوني، ج در مرحله

ي هدف رشد بازانديشي كنيم، بر توسعه نظارت كنيم و از روي عقل و دقت و موشكافي تصميم بگيـريم كـه    درباره
و كـدام   بايست كدام مواد شيميايي بـه كـار گرفتـه شـود     محيطي اجتناب ورزيم، مي خواهيم از فجايع زيست اگر مي

هـاي   ما به همكاري و همـاهنگي نيـاز داريـم تـا بـه بررسـي جنايـت       . توان روا داشت شناختي را مي تغييرات زيست
المللي بپردازيم اما در عين حال براي مبارزه با بيماري به نحو كارآمد در مقياس جهـاني نيـز بـه ايـن مشـاركت       بين

ريزي شده جاي تركيب كنوني اضافه توليد و مصـرف ناكـافي را    هالمللي برنام اگر قرار است همكاري بين. نيازمنديم
كاري را از ميان برداريم، گرسنگي را محو كنيم و فقر را در سطح جهان كـاهش   توانيم تقريبا به سرعت بي بگيرد، مي

. اسـت  يـافتني  در واقع با دانشي كه در اختيار داريم، كار و سطح زندگي آبرومندانه براي همـه، هـدفي دسـت   . دهيم
توانيم پرداختن بـه   در حالي كه مي. جاست كه اين هدف هم بسيار نزديك است و هم بسيار دور ي زجرآور اين نكته

شـكاف ميـان   . توانيم به ايـن هـدف برسـيم    درنگ آغاز كنيم، اگر به نظم موجود بچسبيم، هرگز نمي اين هدف را بي
مان ـ اگرچـه ايـن ديـوانگي      نگيز ما و پوچي سازمان اجتماعيا موجود و ممكن، تقابل ميان توانايي تكنولوژيك خيال

يي نه چندان دور وادار  دارانه است ـ چنان است كه آدمي گرايش دارد اميدوار باشد كه در آينده  داراي منطقي سرمايه
  .شويم مسير را تغيير دهيم

آمـوز حاصـل از تـراژدي     اي عبـرت هـ  كه گريبـان خـود را از درس   زمان براي آن. دير يا زود؟ به زمان نياز داريم
كـه از نـو    زمـان بـراي آن  . پذيري و ارزش عمل جمعي برهـانيم  شوروي از راه ايجاد و تجديد باور اساسي به امكان

يـي بـا سـتادهاي فرمانـدهي و      كه انترناسـيونال تـازه   تري در فراسوي مرزها ايجاد كنيم، نه براي آن پيوندهاي نزديك
ها و  كه اطالعات و تجربه مبادله كنيم، و سپس به تدريج تاكتيك تاسيس كنيم بلكه براي آناعضاي مطيع و فرمانبردار 
هاي اجتماعي گرد هم آيند، باز نـه بـراي    كه جنبش كارگري و ديگر جنبش زمان براي آن. استراتژي را هماهنگ كنيم

هـاي روشـن جهـاني كـه در      ي ويژگـي  ارهكه درب بلكه براي آن. شهر آينده را با جزييات تمام ترسيم كنند كه آرمان آن
اش تخاصم و درگيـري پيـدا    محيطي هاي زيست يي كه با محدوديت كنند به توافق برسند ـ جامعه  جهت آن تالش مي

داري به پيش رانده نشود، ارزش مصرف را بر ارزش مبادلـه برتـر بشـمارد، از بنـد      ي انباشت سرمايه نكند، به انگيزه
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ي شكل و حتا  توانيم درباره مي. نسيتي فارغ باشد، دمكراتيك باشد و از پايين سازمان يابدتبعيض نژادي و تبعيض ج
گفتن ندارد كه اخـتالف بـر سـر    . نامم ي سوسياليستي مي وگو كنيم، هرچند شخصا آن را جامعه اش بحث و گفت نام

  .وجوي مشترك و عمل جمعي ندارد؛ كامال برعكس جزييات منافاتي با جست
طرفـداران حفـظ   . گيـرد  ناپذيري از قضا در عين حال در مقابل زمانِ در دسترس قرار مي ي و اجتنابزمان ضرور

امـا اينـان از   . زند ي ما صدمه مي كنيم كه به جد به كل سياره اكنون كارهايي مي گويند كه ما هم محيط زيست به ما مي
مان با طبيعـت در   ي مشكالت جامعه دي دربارههشدارهاي غالظ و شدا. آورند شناختي سخني به ميان نمي زمان زمين

وجوي سوداست تسلط  چون و چراي آن جست ي بي ي اقتصادي كه انگيزه اما اگر بر توسعه. دهند ي نزديك مي آينده
مـثال  (هايي منحصر كنيم كه براي سيسـتم قابـل تحمـل باشـد      و نظارت نيابيم، يا اگر اين تسلط و نظارت را به اقدام

ي جديـد بايـد بهـايي     در نخستين سده از هـزاره ) 1ودگي كشورهاي فقير از طرف كشورهاي ثروتمندخريدن سهم آل
يابنـده بـر    تـرين خطـر تـاثير توليـد و اتـالف گسـترش       بـزرگ . ترين خطر نيست كاهش منابع طبيعي جدي. بپردازيم

اش امتحان نشده مانده اسـت،   دتي انواع مواد شيميايي كه اثرهاي درازم ي گسترده از همه استفاده. هاست اكوسيستم
بايسـت   مـي ] گيـاهي [هـاي خـاص    ناپديد شدن ديگر گونـه . كند خاك ما را، اتمسفر ما را و سالمت ما را تهديد مي

اكسيدكربن  ي سرنوشت انسان نگران باشيم و مثال افزايش دي ي آن باشد كه زمان آن فرا رسيده است كه درباره نشانه
حقيقت آن است كه نظرها در مورد . تري وارسي كنيم ي زمين را با نگاه دقيق گرم شدن كرهرا در اتمسفر و تاثيرهاي 

با اين حال با توجه به تاثير توسعه بر محيط زيست در پنجـاه  . سنجي آن متفاوت است ي خطر و زمان گستره و دامنه
بينيم اگر مجـاز باشـد كـه     يشيم، مياند سال گذشته ـ كه از لحاظ كيفي با گذشته متفاوت است ـ وقتي به پيامدها مي  

يي  اگر نتوانيم از شر نظام اجتماعي. كننده است توسعه براي قرن آينده نيز تقريبا در همان مسير پيش برود وضع نگران
يـي كـه    ها به مقابله برخيز و نه با علت مساله ـ يعنـي گسـترش و توسـعه     تواند با درد شانه خالص شويم كه تنها مي

  .مان باشيم ي فرداهاي شاق و ناخوشايندي براي خود و فرزندان كند ـ بايد آماده داري ايجاب مي هانباشت سرماي
اگـر  . سياست نيز مانند طبيعت از خالء بيـزار اسـت  . تري هم هست كه سياسي است با اين حال حتا خطر فوري

مترقي فراهم آورد، راست افراطي با هاي عقالني و  حل ي اقتصادي و اجتماعي راه هاي فزاينده چپ نتواند براي آسيب
هايي كه جهاني شدن برانگيخته است و  ها و وحشت هاي ارتجاعي و خردستيز از راه خواهد رسيد و از هراس حل راه

نفرت از ديگري، از متفاوت و جـز مـن، و از   . هايي كه نگراني و دلهره به آن دامن زده است سود خواهد برد تعصب
هاي  تواند به فاجعه انديشي مذهبي فراهم آورده است، مي را نژادپرستي و شووينيسم يا خشكبيگانه، كه موجبات آن 

شـرحه شـرحه كـردن    . ي افراطـي ايـن قضـيه اسـت     فقط يك نمونـه  روآندادر  ها توتسيكشي  قوم. بزرگ بيانجامد
چه » متمدن«ب اروپاي تواند در قل دهد كه تركيب ناسيوناليسم بدخيم و تعصب مذهبي هنوز مي نشان مي يوگسالوي

ي  كنيد؛ بعد به طـرف خـاطره   اول با قوم و خويش بازي يا نمادهاي ايمان مذهبي شروع مي: ها به آب بدهد گل دسته
ها و دريا  نوعان، تجاوز به زن رويد؛ و سپس با سالخي و كشتار هم هاي مسيحيان و مسلمانان پيش مي تاريخي جنگ

  .دبري دريا خون، كار را به پايان مي
اش در  ي ملي بيگانه هراس او و جبهه. يابد در فرانسه تجسم مي ژان ماري لوپنانگيز اروپا در  ي هول شبح گذشته

ي هشتاد به يمن بحران اقتصادي و ياس و سرخوردگي عمومي از چپ فرانسه پا گرفت؛ و اين موقعي بود  اوايل دهه
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امـا بـه سـرعت همـان راه و روش       »تغييـر دهـد   زنـدگي را «كه چپ فرانسـه قـدرت را بـه چنـگ گرفتـه بـود تـا        
كـاري و   لوپن هنگامي موضع خود را اسـتحكام بخشـيد كـه بـي    . ي اسالف خود را در پيش گرفته بود كارانه محافظه

سياست ضدتورمي چنان وضعي پيش آورد كه در نظر مردم اتحاديه اروپايي نه يـك فرصـت بلكـه تهديـدي بـراي      
  .شان جلوه كرد ي زندگي شيوه

حل سپر  اتفاق نظرها در مورد مشي اقتصادي، لوپن را قادر كرد تا به عنوان يگانه مخالف جلوه كند و به جاي راه
جاي اروپـا، بـه    گويي براي او در همه اين بيگانه. كارگران مهاجر، مسلمانان شرير، بيگانگان متجاوز: بالهايي علَم كند

مگر . نبايد مبالغه كرد] ها اين جريان[طبعا در تهديد فوري . كرده استويژه در بلژيك و اتريش هواداراني دست و پا 
با ايـن  . ي اقتصادي احتمال ندارد كه راست افراطي بتواند در هيچ جاي اروپاي غربي قدرت بگيرد در صورت فاجعه

د را به نفـع  ي فرانسوي يك نفر آماده است راي خو دهنده حال اين واقعيت كه در حال حاضر تقريبا از هر شش راي
چيزي ] ها هاي مرگ نازي اردوگاه[سوزي  رهبري به صندوق بيندازد ـ و بر اين نكته اصرار دارد ـ كه معتقد باشد همه

ي گذشـته هنـوز در گـور     ي آن اسـت كـه ارواح خبيثـه    از تاريخ جنگ جهاني دوم نيست خـود نشـانه  » بخشي«جز 
كنشـي موجـود و    صري از تغيير و تحول بالقوه است، و در اين همي ما به خودي خود حاوي عنا جامعه. اند نياراميده

ي ماست ـ بار مسـووليت و    هاي جامعه شود اما در فراسوي محدوده بينانه دريافته مي ممكن ـ امكاني كه به نحو واقع 
  .انگيزه اصلي محل سياسي ما قرار دارد

رونـد؛   نظرانه پيش مي طلبيِ شخصيٍ تنگ ي نفع نگيزهها به ا كنند كه انسان مدافعان نظم موجود نه تنها استدالل مي
ترسـند،   كنند كـه مـردم از آزادي مـي    ادعا مي داستايفسكي برادران كارامازوفبلكه با بازتاب سخنان بازرس كل در 

برعكس فرض مـا  . جويي بردارند خواهند مثل رمه هدايت شوند، اطاعت كنند و دست از ستيزگي و مبارزه كه مي اين
شود استدالل كرد كه خود تاريخ، كه با كيفيتي  مي. خواهند بازيگران درام زندگي خود باشند ها مي ت كه انساناين اس

ي نوع بشـر بـراي چيرگـي بـر      كند، خود در واقع تاريخ مبارزه هاي متفاوت نقشي پراهميت ايفا مي متفاوت در دوره
  .سرنوشت خويش است

هـاي آن را تقابـل ميـان زمـان      هاي باال بيافزايم كه زمينه شخصي را به نكته يي زنم تا انديشه جا دل به دريا مي اين
سپري شـده اسـت، و كـم و     1935قرن از زمان مرگ استالين در  نيم. آورد تاريخي و زمان زندگي خودمان فراهم مي

كيو پـيش از موقـع   گذشته، روزهايي كه جوانان از بركلي گرفته تا تو 1968انگيز  بيش ربع قرن از آن روزهاي هيجان
هـايي بـه نسـبت     اعالم كردند كه تخيل قدرت را تسخير كرده است ـ در نگاه يك مورخ واقعـي ايـن ماجراهـا دوره    

. سالي است ي نوجواني به سن پيري يا ميان ها ناظر بر عبور بسياري از ما از دوره اما در زندگي ما اين دوره. اند كوتاه
ي، انسان گرايش به اين دارد كه بپرسد چه سود از مبارزه اگر انسان قرار نباشد هاي خستگي و ياس و نوميد در لحظه

انقالب يگانه شكل جنگ اسـت كـه در آن   «اما در اين فكر تسالي خاطري هست كه . ي كار را ببيند حاصل و نتيجه
مـه كسـي اهميـت    بـا ايـن ه  ). رزا لوكزامبـورگ (» توان به دست آورد پيروزي نهايي را تنها با يك رشته شكست مي

بـا ايـن   . افزاينـد  تري، حوادث دارند بر سرعت خود مي هاي بيش گاهي يا نشانه دهد كه با وجود يك موفقيت گه نمي
انگيزي تعلق ندارد ـ گرچـه ممكـن     طلبان نفرت تاريخ آشكارا به فرصت. هاي نوميدي نشويم حال بياييد مقهور لحظه

كنند و هنگامي انقالبي فوري  چيز را همين حاال طلب مي كه همه ـ   شان كند هاي ظاهري و فوري نصيب است پاداش
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. كننـد  ي قيمت عرضه مي شان را به طرف ديگر، و در واقع به باالترين پيشنهاددهنده معطلي خدمات در كار نيست بي
ـ   هاي زمان تاريخي و شخصي گرايش به نگريستن به نسل جوان يگانه حاصل پايدار تقابل ميان مقياس راي اميـد  تـر ب

  .است
يك چند ميان چيزهـايي كـه بـه    «وام بگيرم، جامعه  والت ويتمنيي هستيم كه، اگر بخواهم از سخن  ما در لحظه

است قرار دارد، نه به خاطر فالن تاريخ نماديني كه روي تقويم تغيير هزاره را » پايان رسيده و چيزهايي كه آغاز شده
هايي فراهم آورد كه  تواند جواب جا كه ديگر نمي نه در حال مرگ است، تا آنكه نظم كه دهد بلكه به دليل آن نشان مي

چسبد، چرا كه هيچ طبقـه و   ي كنوني تكامل ما باشد، گرچه با موفقيت به قدرت مي ناظر بر نيازهاي اجتماعي مرحله
ين رويارويي ميان كهنـه و  ا. ي تاريخي كنار بزند هيچ نيروي اجتماعي وجود ندارد كه آماده باشد آن را از اين مرحله

فرانسه، ايتاليا و اروپـاي غربـي   . نو ـ كه هرچه زودتر آغاز شود بهتر است ـ اكنون در ماهيت خودجهاني خواهد بود  
اكنون از چياپاس گرفته تا جاكارتا و از سـئول تـا    ها از هم هاي محتمل خواهند بود، گرچه كشمكش نخستين آوردگاه

داري سـر   دا ممكن است مسكو، ورشو و پراگ از آشفتگي پس از بازگشت بـه سـرمايه  فر. سائوپولو آغاز شده است
داري را از نيويورك تا كاليفرنيا  فردا پيكارهاي انفجارآميز ممكن است حتا قلب دژ سرمايه برآورند، در همان حال پس

  .در نوردد
ه و آرزوهاي فروپاشيده زمام كار را بـه  هاي الگوهاي درهم شكست پاره نسل نو اكنون بايد بر زميني پوشيده از تكه

تواند با اميد اما بدون توهم، با اعتقاد اما بدون يقين  هاي تلخ ما متنبه شده است مي اين نسل كه از تجربه. دست گيرد
يي جامعه را،  ي دگرگون كردن ريشه تواند وظيفه پيش برود، و جذابيت و قدرت عمل جمعي را از نو كشف كند، مي

اش  بايست سرمشق و هدايت ما نيز مي. تواند به تنهايي اين را انجام دهد اما نمي. آغاز شده است، از سر گيردكه تازه 
زننـد ايـن وظيفـه محـال، اتوپيـاپي و       چياني كه نعره مـي  گران و تبليغات را دنبال كنيم و درگير و دار وحشت موعظه

پينه كردن جهان  جا براي وصله ما اين«: مه با هم اعالم كنيمدارشان، ه انتحاري است، و در عين هراس اربابان سرمايه
توانيم پاسـخي مثبـت بـه ايـن      تنها به اين طريق است كه مي» !خواهيم تغييرش بدهيم ايم چون مي جاي ايم، اين نيامده

وانيم مانع از ت چنين اين تنها طريقي است كه به مدد آن مي ها يا ما؟ هم ي آن ي كدام كس، هزاره هزاره: پرسش بدهيم
  .آميز بار يا در بهترين حالت توحش يي فاجعه ها باشد ـ آينده آن شويم كه آينده از آنِ آن
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