
  
  
  
  

  ي فقر و فالكت در محيط دانشجويي درباره
  .اش كردن هايي براي درمان ويژه فكريِ آن و راه شناختي، جنسي و به هاي اقتصادي، سياسي، روان از جنبه

  
  ي بهروز صفدري ترجمه



 
 
 
 
 

٢

   ترجمهين اي يه در حاشييها نكته
  

 ياطي خي متن مصطفين از اي فارسيا ن بودند، ترجمه در تهرايا  كه در تدارك انتشار مجلهي ، دوستان2014 پارسال، زمستان
 انجام يسي انگلي متني شمس از رويدترجمه را ام. يمها بگو  آن ترجمه به آنيفيت كي  من فرستادند تا نظرم را دربارهيبرا

 ( يكلسونونالد ن مرجع را دوستم ديسيمتن انگل.  نبودي خوبي  ترجمهيليكه به چه دال نيمن هم نظرم را گفتم و ا. داده بود
 با توجه به اوضاع و فقروفالكت از متنِ يهمچون اقتباس) يكا و آمريس در انگليتواسيونيست سيونال انترناسي  شاخهگذار يهپا

 و رائول دادم، هر ي را به دونالد، مصطفي فارسي ترجمه ين خبر ايوقت.  انجام داده بوديالدي شصت مي  در دههيكااحوال آمر
 ي مصطفيخيِ متنِ تاري ترجمه و معرفي براي مرجعِ مناسبرو يچ به هيسي آن متن انگليرا مخالف بودند زيكردي روينسه با چن

 ي  موجبِ ارائهتني مين چني نظري ينه و زميشينه با پي مترجم فارسي كافيي مسئله همراه با كمبود آشناينا.  نبودياطيخ
  . نبودفقروفالكت متنِ ي  ترجمهياشت ول را برخود دي شده بود كه هرچند نامِ اثر اصليمتن

.  آن را منتشر كرديكا به نام پروبلماتينترنتي ايت سايك شده باشد، ي منتفي متن فارسين انتشار ارسيد ي كه به نظر مهنگامي
 مرا ي انتقادها گرچه نظر آن. ها اطالع دادم  داشتم، نظرم را به آنيي آشنايت ساينجا كه با چند نفر از گردانندگانِ ا از آن

  . خود ادامه دادنديت ساي اما پخشِ آن متن را همچنان رويرفتندپذ
  .اش را صادقانه بازشناخت  ترجمهين ايص با من تماس گرفت و كمبودها و نقايز شمس نيد خود اميام، همان ادر
  

 ياداشتي و گنجاندن ي با مصطفيشتر بنظر  انتشار كردم، اما به خاطر تبادلي  زود آمادهيلي متن را خين خودم از اي  ترجمهمن
 خودش را بارها يادداشت يبه درخواست من مصطف.  افتاديق ترجمه، انتشارش تا امروز به تعوين او در اياز سو» مناسب« 
  .صورت متعارف فراهم گردد  بهي به خوانندگان فارساش گفته داد تا امكانِ نقلِ يل و تقييرتغ

 و جا يك ،يرواژگان اس  متنِ ديگر مصطفي خياطي،ام از  متن را همراه با ترجمهين اي  ترجمهكنم ي تالش مكه، ين آخر اي نكته
  . منتشر كنميزجداگانه ن

  .ص.ب
  

  2015 اكتبر 18
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هاي  چاپ. تشر شدن توسط يك انجمن دانشجويي در استراسبورگ م1966بار در نوامبر  اين متن نخستين
  . و دانشجوياني از استراسبورگ بوديتواسيونيستانترناسيونال سبعدي آن با امضاي 

 لوموندي  ي از روزنامه  همراه با يادداشتي از ناشر و نيز مقالهآن چاپ ديگري از ليبر شان، انتشارات 1976در 
  . منتشر كرد1976 آوريل 26و25مورخِ 

  . آن منتشر كردگفتاري افزوده به با پيش اين متن را  چاپ ديگري ازوِر ، انتشارات سولي1996در 
مدير اين . اي از اين متن است كردن چاپ تازه ، در حالِ آمادهآليا، نشرِ 2015در حال حاضر، زمستان 

كنند  اي را كه براي انتشار آماده مي انتشارت، ژرار بِرِبي، همراه با مصطفي خياطي لطف كردند و ويرايش تازه
   . استفاده كنمي فارسي  براي ترجمهها ي آن بازويراستهگاري ن آرايي و واژه در اختيار من گذاشتند تا از صفحه

  
  
  
هايي  در ضمن نكته. هاي متنِ اصلي متمايز شده است   از پانوشت.]م[ مترجمِ فارسي با عالمت هاي  پانوشت( 

ويراست جديد در  يا خود ناشر براي  چگونگي تدوين اين متن گفته است،ي كه مصطفي خياطي در حاشيه
  ).اند  مشخص شده* با عالمت  اضافه كرده است،آليات انتشارا

  
  



٤

ي فارسي  ترجمه اين برياطي خي مصطفيادداشت

:نويسد ي م1890 در سال يست كمونيفستمان ي بر چاپِ آلمانگفتاري يش در پانگلس
بانِ به زيفست از مانيا  ترجمهي نوشته  دست1887 است كه در ين ايم بگوتوانم ي كه مي جالبي  نكته«

 را به چاپيا اش را نداشت جزوه  حضرت آقا جرأتين قرار گرفت؛ اما ايه در قسطنطي ناشريار در اختيارمن
 را مؤلف كتاب اعالم كند، ودش بود كه بهتر است مترجم خوين آن بود و نظرش ايبرساند كه نامِ ماركس رو

چن انجام نپذيكارينمترجم   )1890 ماه مه 1انگلس، ( » .يرفترا
ترجمه ي فقروفالکت به زبان فارسی، پس از کوششی که براي ترجمه ي پاره هایی از آن به زبان عربی روي 
سایت األوان صورت گرفت، آخرین ترجمه اي بود که انتظارش را داشتم. اگر ناشِر بادل وجرأتی در تهران در 

من با کمال میل به دوست مترجم  2015 همان مطالبه ي ناشر قسطنطنیه اي در 1887 را مطرح کرده بود،  
ام، بهروز صفدري، اجازه می دادم فقروفالکت را به اسِم خودش منتشر کند. اما امروزه اینترنت به ناشر جهان 

شمولی تبدیل شده  که براي رساندن متنی به دست خوانندگاِن عالقمندش به هیچ مجوزي نیاز ندارد. و ، آن 
 رشمار اند چنین خوانندگانی در میان جوانان ایرانی که در جست وجوي رهایی اند. اسالفطور که شنیده ام، پ

آن ها 35 سال پیش مغلوِب نیروهاي مذهبی و بازار شدند و میراثی که براي نسل بعد باقی گذاشتند قدرتی 
بود که احکام فقهی و االهیاِت جهادي را  برنامه ي حکومتی ِ خود قرار داد. امروزه وظیفه اي که این جوانان بر 

عهده دارند یافتِن راه اتحادي است با میلیون ها کارگر و زحمت کشی که پیش تر پدران ِ آن ها در مبارزه  ي 
 انقالبی اي که دیکتاتوري شاه را سرنگون کرد سهمی تعیین کننده داشتند: این بار براي مبارزه با استبداد

شرقِی جدیدي که دشمِن قالبِی استبداد جدیدي است که فرمان روایی اش را در غرب آغاز کرده است.
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  گفتار يشپ
  
  )ور ي در انتشارات سول1995 در چاپ يي،جو  دانشيط فقروفالكت در محيِشده به متنِ اصل افزوده(
  
  

طرحِ .  استيده رسيانآن دوران اكنون به پا.  تعلق داردي دورانِ خاصيِ براندازيخِ به تارآيد ي مي كه درپمتني
 يل را تشكيا برخوردار از مزايشوب  كماي يه هنوز اليانجو  كه دانشگردد ي برمي متن به زمانين اينِوتد
 كه يزي ناچياي كه مزايدها بگو  تا به آنمدآ» فقر و فالكت« . باليدند ي خود ميت وضعين و به ادادند يم

 ييِ كاالي  و گسترشِ جامعهيد بازتول ازيها اعطا كند بخش  به آنتوانست ي هنوز ميافته  توسعهداري يهسرما
 خودشان و  ي  در بارهيانجو توهمات دانش.  شده بوديش وارد عصرِ نمايتازگ  كه بهيا حاكم است، جامعه

 يژهو  كرده بود، بهيل تبدها ي آلودگي  همهيجِ تروي برايط محين را به مساعدترييجو  دانشيطجهان، مح
  . بودي عمومهوشيِ ي بيستمِ سيك يِ كه كارشان برقراراي ياسي و سي فرهنگئولوژيك، يده اهاي يآلودگ

  
 از ير ، غيكردن  مطالبهيا يكردن  دفاعچيزِ يچ هيپا. يد تركي آبي در آسماني همچون تندر68 ماه مه انقالبِ

 يگرد. زد دوران را رقم يك يانِآن انقالب پا.  نبوديان در مجموعِ آن، در ميي كااليشيِ نماي  جامعهيبِتخر
  . نخواهد بوديشين مانند دوران پچيز يچه
  

حاكم، در همهپاتك به دست ي متعددهاي يت قرار گرفته بودند، موفقيد كه مورد تهدييها  جبههي  طبقات 
 جزوه افشا و ين كه در ايكاهاييها و سند ها، حزب  هنرمندان، سازمانيشمندان، اندها، يده اي همه. آورد

. چه بهتر.  را از دست دادندشان يت موجوديكل  بهيا شدند استفاده يرقابل فرسوده و غيا  بودند محكوم شده
 ي جاريِحركت واقع « ي يجهها بلكه نت  آنيِ نه كارِ دشمنانِ واقعي فروپاشين است كه اين موضوع اينتر مهم

كه وجودشان به  د، همچنان شيگر  نظامِ سلطهيتها موجبِ تقو  آنرفتنِ يناز ب. است» در برابرِ چشمانِ ما
 از احكامِ ي شماري خود را اجراي يفهاش وظ  متملك و دولتي  طبقهييگو. ردك ي نظام كمك مين ايشرفتپ

 اُس و اساسِ نظام، مي ، برا68جنبشِ مه دادند، يان دانشگاه پايِ بودند كه به زندگينانا. دانستند ي نجات 
 و روايي انجا فرم  در همهيشنما.  را نابود كردنديسوم به كارگر مويكاهاي و سنديستحزبِ موسوم به كمون

  .كند يحكومت م
  

 اواخرِ ين است كه، در اين از بابت آن به خود ببالد، اتواند ي ميگر كه اكنون دهايش، يروزي پين از آخريكي
طبق معمول، . ه است كرديل تبدي محوريِ اجتماعي  را به مطالبهيرانه، مزدگيِ حقِ بردگيعنيقرن، حقِ كار، 

 برده در خدمت خود همه ين به ايه سرماديگرمنتها، اكنون .  جنبش قرار دارندين در صف مقدم ايانجو دانش
 درخواهد آورد كه به يمت قينتر  به نازلي را به استخدامِ حداكثرِ سوددهي همچنان كسانينبنابرا.  ندارديازن
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 حداقل كمك معاش يه، بقيبِنص.  ارباب انديدگانِند، چرا كه برگزا ها باورانده باشد جزوِ از ما بهتران آن
]RMI  [و چماق خواهد بود.  
  

 كه كند ي به فكرش خطور نمكس يچه.  بپردازندينه هزخواهند ي و نه متوانند ي نه ميگر و دولت دكارفرمايان
 يشِ نماهاي »ينيفلسط «ين ، ااي يه حاشيها  شهركيها اما بچه.  برونديان از متوانند ي و دولت ميانكارفرما
 ي برايزيدادن و نه چ  از دستبراي يزي نه چچرخد ي پاشنه مين كه براي كه با جهاندانند يفاتح، م

مرتباً با : كنند ي اعالم وجود ميرانه از نخست همچون دشمنِ دولت، اقتصاد و كارِ مزدگينانا.  دارنديدبستنام
. دزدند ي را ميازشان مورد ني كاالهاي  و همهكنند ياز كاركردن امتناع ماند،   نظم در مبارزهيِ انتظاميروهاين
ها را در   كه آنياما كسان. اند و حق دارند آن را دوست نداشته باشند  را انتخاب نكردهشان يت وضعينانا

  .كنند ي دارند احساس ميزاكنون ن  دردشان را احساس خواهند كرد، و ازهمياند روز  قرار دادهيعتي وضعينچن
  

 افتاده يق به تعويكاران  بزهپس ينرا هم ندارند، از ا] RMI[ معاش ي كه حتا حقِ داشتنِ مستمرجويان، دانش
 را كه پدرمادرها و يهنگام ـ اغلبِ حقوق  در نظامِ كار و اشتغال ندارند، بلكه ـ تا آناي ينده آيچنه تنها ه. اند

ها   آنيِ همگيش پقرن يمتا ن.  ستانده بودند ازدست خواهند دادهيها به زور از سرما  آنيها مادربزرگ پدربزرگ
 كمتر از حداقل حقوقِ ي مزدهايدامروزه با.  شوندرتبه ي عاليا متوسط يه،پا  كارمندانِ دونتوانستند يم
 يها ه اند تا به قلتر يك جامعه نزديها دان  متوجه شوند، به زبالهكه آن يها اكنون، ب آن. يرند را بپذشده يينتع
  . امر آگاه شوندين به ايدفقط با.  آنيمِ قدمراتبِِ سلهسل
  

ها را  هاست آن  انجام شود كه خود نظام مدتييها حل  راهيق از طرتواند ي نمنحو يچانداز به ه  چشمواژگونيِ
 يت امنيها  دفاعيگر و د،»ياصالحات آموزش« ، » همهيكار برا« ، »شدن ادغام« :  كرده استبيني يشپ

 كه يز نياهاييد خود اوست بلكه بر رؤي كه تولي است كه نه فقط برجهانين اي كنونيشِتوانِ نما . ياجتماع
 امروز ياهاي رؤيناما درواقع ا. كند ي حكومت مپرورند ي در سرماش ييروا  از فرمانيختنِ گري برااش يانقربان
 ين همه ااز يش است كه بييجو  دانشيطمح ين دارد، باز هم ايتيچه اهم. يست فردا نيها  جز كابوسيزيچ
اوباشِ «  البته نه از استادانِ خود بلكه از ياموزند، بيزها چي بسيد باجويان انشد. زند ي را دامن مياهارؤ

  . برخوردارندتر يش بيرتي كه از بص،»اي يه حاشيها شهرك
  

 يانجو دانش. خود را ادامه خواهد داد ضد همگان شدنِ يرها، مس  چه بدون آنيانجو  حاكم، چه با دانشنظامِ
  .   نخواهند داشتي پاداشيچ بدانند كه هيد خود را انتخاب كنند؛ فقط بايِبخت  همدست بودن با نگونتوانند يم
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  .كنند  مي

  ي فقر و فالكت در محيط دانشجويي درباره
  اش كردن  درمانهايي براي ويژه فكريِ آن و راه شناختي، جنسي و به هاي اقتصادي، سياسي، روان از جنبه

  
  

 اعالم كنيم كه دانشجو در فرانسه ، پس از پليس و كشيش، خطاي چنداني برودكه بيمِ  آن توانيم بي ما مي
 اغلب دنشو  تحقير او ميسببِ  اگر داليلي كه.ترين وجه مورد تحقير است  است كه به همگانيموجودي
نظرِ نقد  از نقطه او ها به سببِ آن ، داليلي كه اند حاكمئولوژيِ  از ايده برخاسته كهاند  نادرستقالبي و داليلي
 مدافعانِحال،   با اين.شده اند رانده و كتمان   داليلي واپس،شود است و تحقير ميتحقير  قابل واقع به انقالبي

ها   چنين داليلي را به رسميت بشناسند، و خودشان را در آندانند چگونه مياعتراضِ كاذب و قالبي 
. كنند  تبديل ميترضيهاز روي تسامح و  ازي به تحسينيس  اين تحقيرِ واقعي را با وارونهها آن .سندبازشنا
در برابر ) Expresseي   گرفته تا نشريهTemps Modernesي  از نشريه( سان اينتليجنسياي ناتوانِ چپ  بدين
(  رو به افول هاي بوروكراتيك نرود، و سازما  ميغش دلش  از خوشي» دانشجويان رشد و بالندگيِ « ي داعيه

مادي و « ، بر سرِ پشتيبانيِ ) .U.N.E.F ي دانشجوييِ يونف  اتحاديهاصطالح كمونيست گرفته تا از حزبِ به
نشان خواهيم   را داليلِ اين توجه و عالقه به دانشجويانما. مندانه با يكديگر در جدال اند از آن غيرت» معنوي
داريِ فراپيشرفته سهيم اند، و اين جزوه را  ل به طور ايجابي در واقعيت حاكمِ سرمايهكه چگونه اين دالي و اين

  را جز راه ازخودبيگانگي راه ديگريزدايي ازخودبيگانگي: ها را يك به يك افشا كنيم بريم تا آن به كار مي
  .1كند دنبال نمي

اين . تاكنون ناديده گرفته اندساسي را موضوعِ ا ي محيط دانشجويي  دربارهها بررسيها و  ي تحليل همه
- ، فراتر نرفته )شناسي، اقتصاد شناسي، جامعه روان( هاي دانشگاهي  گرايي گاه از ديدگاه تخصص ها هيچ تحليل

« تر آن را   فوريه پيش شارلشوند كه  ميخطايي همگي مرتكبِ همان .از بيخ و بن اشتباه اند: بنابراين اند و 
يك گيرد،  ي مدرن را ناديده مي  و ديدگاه كلّيِ جامعه»دهد   در مورد مسائل بنيادين رخ مي مرتباًرو كه از آن
شوند  كند، و جزئيات باعث مي ي اساسي را استتار مي ها مقوله گي ِ داده واره  بت.2ناميد  ميسرِی منظم گيج

ا، يعني كااليي و نمايشي اش ر گويند جز وجود واقعي  همه چيزِ اين جامعه را مي.كليت فراموش گردد
: وارثان«  ، در پژوهشِ خود Passedieu و پاسديو Bourderon 3درونرشناساني چون بو  جامعه.اش را بودن

شده باقي  سالح اند همچنان خلع در برابرِ چند حقيقت جزيي كه سرآخر اثبات كرده» دانشجويان و فرهنگ
افتند، همان مرامِ اخالقيِ  ي اخالقِ پروفسورمĤبانه مي ه ورطهشان باز ب خواهي ي نيك و به رغم همه. مانند مي

 آموزشِ كردنِ واقعيِ نظامِ آموزشي يعني كردنِ واقعي از راه عقالني بر دموكراتيزه ناپذيرِ كانتي مبني اجتناب
 هايي كه خود را هزاران نفرِ در حال بيدارشدن Kravetz 4ها، كراوتز درحالي كه شاگردانِ آن. نظام

 منسوخِ انقالبي جبرانهاي پردازي شان را با عبارت خوييِ خُرده ـ بوروكراتيك پندارند، تلخ يم
  

يافته  داريِ مدرن به هركس نقشي در انفعالِ تعميم شدگي تحت نظامِ سرمايه  گذاشتنِ شيء5به نمايش
وقت است كه وي را براي برعهده نقشِ او يك نقشِ م. دانشجو هم از اين قانون مبرا نيست. كند تحميل مي
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فقط يك . سازد گر در كاركرد نظامِ كااليي، آماده مي  در مقامِ عنصرِ مثبت و محافظه،اش گرفتنِ نقشِ قطعي
  .پاگشايي است و بس

ي  رابطه گيرد، و در قطع اي را ازسرمي هاي آيينِ پاگشاييِ اسطوره ي ويژگي طور جادويي، همه اين پاگشايي، به
دانشجو موجودي است در نوسان ميان يك . ماند  هرگونه واقعيت تاريخي، فردي و اجتماعي باقي ميكامل با

شان به طور مكانيكي  شده اند و گذار از حد فاصل وضوح از هم تفكيك جايگاه كنوني و يك جايگاه آتي كه به
انزوا » ي پاگشايي  جامعه« يك دهد تا در  ِ دانشجو به وي اجازه مي آگاهيِ اسكيزوفرنيك. گيرد انجام مي

ي خود شناخت درستي ندارد و مسرور است از وحدتي عرفاني كه اكنوني مصون از تاريخ  گزيند، او از آينده
توان برمال  آسانيِ بسيار مي سازوبرگ وارونگيِ حقيقت رسمي، يعني اقتصادي، را به. كند آن را به وي اهدا مي

، جايگاه كنونيِ »ي وفور  جامعه« در يك . واقعيت دانشجويي سخت استرو نگريستن به  از روبه: ساخت
 درصدشان اقشاري 80از   درصد از دانشجويان، كه خاستگاه اجتماعيِ بيش90. دانشجو تنگدستيِ مفرط است

ي و نواي بي. تر از درآمد يك مزدبگير ساده دارند با درآمد باالتر از درآمد يك كارگر است، درآمدي پايين
اي  در زمانه. ي نمايش، فروسوي فالكت جديد پرولتارياي نوين است فالكت دانشجو فروسوي فالكت جامعه

رهاند تا  هاي اخالقي و اقتدارِ خانوادگي مي داوري اي از جوانان بيش از پيش خود را از پيش كه بخشِ فزاينده
صغارت « ي سطوح در يك  مچنان خود را در همههرچه زودتر وارد روابط استثمارِ سرگشوده شود، دانشجو ه

ي  اش تا حدودي در مقابله با خانواده اگر بحرانِ جوانيِ ديرهنگام. دارد راه نگه مي ، نامسؤول و سربه»دار  ادامه
كنند با او مثل  اش را اداره مي پذيرد كه در نهادهاي گوناگوني كه زندگيِ روزانه هيچ دردسري مي اوست، بي

  .6رفتار شوديك كودك 
ترين تبيينِ خود را در دنياي دانشجويي  هاي گوناگونِ كنشِ اجتماعي صرفاً عيان مستعمره شدگيِ بخش

ي دانشجويانْ فالكت و بندگيِ همگاني را استتار  انتقالِ تماميِ عذابِ وجدانِ اجتماعي بر گُرده. يابد مي
  .كند مي

اي ديگر است، تنها به فالكت واقعي او  وي ماست يكسره از ردهاما داليلي كه پايه و اساسِ تحقيرِ دانشجو از س
اش به مصرف   ها و تمايلِ ناسالم ي فالكت شود بلكه مربوط است به تسامحِ وي در قبالِ همه مربوط نمي

 ازخودبيگانگي همراه با رضايتي از سرِ بالهت به اين اميد كه در برابرِ كمبود منافعِ عمومي كمبود خصوصيِ او
داريِ مدرنْ اكثريت دانشجويان در آينده چيزي جز مديرانِ   به علت الزامات سرمايه7.مورد توجه قرار گيرد

دانشجو، دربرابرِ ). 8چه منصبِ يك كارگرِ متخصص در قرن نوزدهم بود يعني معادلِ آن( جزء نخواهند بود 
« كند و قرار است  اش مي شاپيش احساسآساني پي وبيش نزديكي كه به ي كم بارِ اين آينده خصلت فالكت

اش كند و آن  اش را معطوف به اكنون دهد توجه اش باشد، ترجيح مي آورِ كنوني فالكت شرم» ي  كننده جبران
ي   انگيزتر از آن است كه روي آن درنگ كنيم؛ وعده كنندگي رقت خود اين جبران. اي موهوم بيارايد را با وجهه

از اين  هم. مايگي خواهد بود ي توخالي است و فرداي دانشجو نيز جبراً غرقه در ميانا فرداهاي درخشان وعده
  .برد شده پناه مي  زيسته9روست كه وي به اكنوني غيرواقعاً

. پندارد شود خود را آزادتر مي تر اسير ِزنجيرهاي اقتدار مي منش، هر چه بيش ي رواقي دانشجو، اين برده
كه وي  آن داند، حال ترين وجود اجتماعي مي»خودمختار« شگاه، او نيز خود را ي جديدش، دان همچون خانواده
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يعني به : هاي اقتدارِ اجتماعي اند وابسته است طور مستقيم و توأمان به دو نظام كه نيرومندترين نظام به
 كودك روي از همان منطقِ او با پي. شناسِ اين دو نظام است ي مرتب و حق او بچه. خانواده و به دولت

ها را در خويش متراكم  ي آن كند و عصاره هاي نظام شركت مي ها و تحميق و تحريف ي ارزش راه در همه سربه
ي  شود كه توده اي مي ئولوژي شده به كارمندان بود تبديل به ايده چه توهماتي تحميل آن. سازد مي

  .كنند ساخته و حمل مي مديرانِ آينده آن را در خود دروني خُرده
را به وجود آورد، فقر و ) اديان( كنندگيِ تاريخ  هاي جبران ترين نظام  اگر فقرِ و فالكت اجتماعيِ كُهن سترگ

هاي  ي فرآورده ي حاكم و تكرارِ مضحك همه ترين تصاويرِ جامعه  ايِ دانشجويي جز در پوسيده فالكت حاشيه
  .اش تساليي نيافت ازخودبيگانه

ها  ي ارزش همه. رسد دير مي چيز خيلي ئولوژيك، هميشه به همه  يك موجود ايدهدانشجوي فرانسوي، در مقامِ
هاست  ي او هستند اكنون ديگر به عنوانِ توهماتي نابرتافتني، كه مدت ي غرورِ دنياي بسته و توهماتي كه مايه

  .اند شده  مورد ريشخند تاريخ اند، محكوم
اما . ي دانشگاه هنوز از دانشجو بودن خوشنود است ريزشده خردهي   دانشجو با به دست آوردنِ اندكي از وجهه

نسبت به سطحِ فرهنگ ( بيند عميقاً  اي كه او مي آموزشِ مكانيكي و تخصصي. ديگر خيلي دير شده است
يابي به اين  اش به هنگامِ دست اندازه دچار اُفت و نزول است كه سطحِ فكري به همان) عموميِ بورژواييِ قديم 

ي اين امور حاكم است، يعني نظامِ اقتصادي، توليد انبوه  صرفاً به اين دليل كه واقعيتي كه بر همه. شآموز
 ـ  شده اين كه دانشگاه به يك سازمانِ ـ نهادينه. كند دانشجويانِ نافرهيخته و نانوان از انديشيدن را ايجاب مي

اي استادان حل  خود در ريتمِ توليد زنجيره»  فرهنگ سطحِ باال« جهالت و ناداني تبديل شده است، اين كه 
اي  هاي هر مدرسه توانند توسط بچه شان مي هايي هستند كه اغلب ي اين استادان كودن  كه همه شود، اين مي

دهد، با اين   ِ خود با احترام گوش فرامي]اربابان[داند و همچنان به استادان  ها را دانشجو نمي هو شوند، اين
ي انتقادي را از دست بدهد تا بهتر بتواند در حالتي از راز و نياز به اين  انه كه هر گونه روحيهخواست آگاه

شده است، كسي كه باجديت مشغولِ يادگيري يك دانشِ » دانشجو « توهمِ عرفاني دست يابد كه سرانجام 
هر .  است10گيِ روحياين يك يائس. جدي است، به اين اميد كه رازِ حقايقِ غايي را به وي خواهند سپرد

ي انقالبيِ آينده به عنوان هياهوي  گذرد در جامعه ها مي تئاترهاي مدارس و دانشكده چه امروزه در آمفي آن
  .ي خنده است اكنون نيز دانشجو مايه از هم. اجتماعاً مضر محكوم خواهد شد

موضوعِ . ز دگرگون كرده استي او را ني » بسته« شود كه تاريخْ دنياي  دانشجو حتا متوجه اين موضوع نمي
 داريِ مدرن است، همچون  ترِ سرمايه ، كه جزيي از يك بحرانِ عمومي»بحرانِ دانشگاه « معروف

بحران « اين . هاي مختلف تبديل شده است ها به موضوع بحث ميان تخصص وشنودي ميان كر و الل گفت
ي خاصِ توليد با تحوالت  گامِ اين شاخهدهيِ ديرهن صرفاً ترجماني است از مشكالت انطباق» دانشگاه
ي  ئولوژيِ دانشگاه ليبراليِ بورژوايي به هنگامي كه پايه هاي كهنه ايده پسمانده. ي دستگاه توليدي مجموعه
ي آزاد و  داريِ مبادله ي سرمايه دانشگاه در دوره. شود رود عوامانه و مبتذل مي اش دارد از ميان مي اجتماعي

گذاشت، توانسته بود خود را يك قدرت  اي در اختيارِ دانشگاه مي  آن، كه نوعي آزاديِ حاشيهدولت ليبرالِ
دادنِ : در واقع دانشگاه در آن زمان وابستگيِ تنگاتنگي به نيازهاي آن نوع از جامعه داشت. خودمختار بشمارد
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ي حاكم، يعني به  بقهاش به صفوف ط يك فرهنگ عموميِ مناسب به اقليت ممتازي كه پيش از پيوستن
پس چه مسخره است . پرداخت  خارج نشده بود، به تحصيالت دانشگاهي مي ها چندان هم صفوفي كه از آن

ي  خاطرِ از دست دادنِ پيشه  همراه با ترشرويي به11كنند رفتارِ استاداني كه با دلتنگي از ايام قديم ياد مي
ي بسيار كمتر افتخارآميز در مقامِ  ا نده، و خدمت در پيشههاي نگهبانِ اربابانِ آي شان در مقامِ سگ قديم
را » يقه سفيدها« دسته از  ي نظامِ اقتصادي، دسته شده ريزي هاي چوپان كه، با پيروي از نيازهاي برنامه سگ

شان را در  گرايي چنين استاداني هستند كه كهنه. كنند شان هدايت مي هاي مربوطه ها يا اداره به سوي كارخانه
ي   كه خم به ابرو بياورند همچنان درباره دهند، و بي آن شدنِ دانشگاه قرار مي تقابل با تكنوكراتيك

دانند با اين فرهنگ چه  ريزهاي فرهنگ موسوم به عمومي براي متخصصانِ آينده ــ كه بعدها نيز نمي خرده
  .پردازند كنند ــ به وراجي مي

ي دانشجوييِ  هاي اتحاديه هاي متعلق به چپ و مدرنيست ها مدرنيست تر، از اين تر، و بنابراين خطرناك جدي
ادغامِ « ، »اصالحِ ساختاريِ دانشگاه«  هستند كه F.G.E.L ِ »افراطيون «  به رهبريِ .U.N.E.Fيونف 

داريِ مدرن را مطالبه  دهيِ آن با نيازهاي سرمايه ، يعني انطباق»دانشگاه در زندگيِ اجتماعي و اقتصادي 
ي طبقات  براي استفاده» فرهنگ عمومي « كنندگانِ  ها و مدارسِ گوناگون، به مثابه توزيع دانشكده. كنند مي

هاي پرورشِ سريع مديرانِ جزء و  حاكم، و هنوز مزين به وجهه و منزلتي ناهماهنگ با زمان، به كارخانه
هاي نسبتاً  ي كه يكي از آخرين شاخهخواهانِ ما نه فقط به اين فرايند تاريخ ترقي. اند متوسط تبديل شده

آورد اعتراضي ندارند، بلكه  خودمختارِ زندگيِ اجتماعي را به تبعيت مستقيم از الزامات نظامِ كااليي درمي
ي آينده اند كه از  شده دارِ دانشگاه سيبرنيتك ها طرف آن. يابيِ آن است شان با تأخيرها و نقايصِ تحقق مخالفت

  .ها هستند گزارانِ مدرنِ آن، دشمنان ما اين نظامِ كااليي و خدمت. 12جا سر برآورده است و آنجا  اكنون اين هم
  

اما اين امري عادي است كه دانشجو، با سري بر فراز آسمانِ اساتيدش ، اصالً از كلِ اين بحث هيچ سر در 
  .13ختيارش خارج استي خود زندگي، از ا ِ خودش، و به طريقِ اوال مجموعه ي زندگي مجموعه: نياورد

ماني است كه چندان دلخواه  اي از زنده اش محكوم به شيوه شدت فقيرانه دانشجو براثرِ موقعيت اقتصاديِ به
سبك « ي يك  اش را به مرتبه  اما او با خرسنديِ هميشگي از وجود خويش، فالكت فرومايه. كسي نيست

» وار زندگيِ بوهم« اما ]. وارانه گيِ كولي  يلهbohème[ وار  وهمبينوانمايي و زندگيِ ب: رساند بديع مي» زندگي 
شود كه به طور  حلِ بديع دارد، بلكه تنها هنگامي به طور اصيل زيسته مي ي زيادي با يك راه نه فقط فاصله

وار در  دارانِ زندگيِ بوهم بنابراين طرف. رابطه كرده باشد با محيط دانشگاهي قطع ناپذيري كامل و برگشت
فقط به روايتيِ ) كنند وارانه زندگي مي بالند كه كمي بوهم ي دانشجويان  به خود مي و همه( ميان دانشجويان 
ها  اين. حلِ فردي نيست اند كه در بهترين حالت چيزي جز يك راه كرده از اين مفهوم چسبيده ساختگي و اُفت

سي سال پس از » گان  پيشه بداعت« اين .  تحقير اندسزاور ي روستايي هم هاي سالخورده حتا از سوي خانم
ترين رفتارهاي اروتيك ـ عاشقانه را دارند و در  قدر ِ جوانان، همچنان سنتي ، آن آموزگارِ عالي14ويلهم رايش

قابليت دانشجو در تبديل شدن . كنند ي طبقاتي را بازتوليد مي روابط جنسيِ ميان خودشان روابط كليِ جامعه
  .زي از هر قماش خود گوياي حديث مفصلِ ناتوانيِ اوستبه مبار
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وبيش  اي كه نمايشِ توتاليتر مجاز شمرده است، و به رغمِ جدولِ زمانيِ كم ي آزاديِ فردي دانشجو، در محدوده
هاي  ي تنگ و تُرُشي را كه توسط حفاظ شناسد و مكان ـ زمانِ روزمره اش، هنوز ماجراجويي را نمي شلخته

  .دهد مين نمايش به نيت او تعبيه شده، به ماجراجويي ترجيح ميامنيتيِ ه
كند، و  كه مجبورش كرده باشند ، صرفاً به خواست خودش كار را از تفريحات و فراغت جدا مي  دانشجو بي آن

ذارد گ ها صحه مي ي جدايي او بر همه. دهد را مورد تحقيري رياكارانه قرار مي» ها خرـ خوان« و » خرـ كارها« 
او . نالد  ِ گوناگونِ مذهبي، ورزشي، سياسي يا سنديكايي، از فقدانِ ارتباط مي»محافل « رود و در  و سپس مي

وار كنترلِ پيراـ  آنقدر ابله و آنقدر بدبخت است كه كارش به جايي رسيده كه  به طور خودانگيخته و توده
داند، كنترلي كه توسط پيشاهنگ  ل كردنِ خود ميشناسان را جايي براي درد د پزشكان و روان پليسيِ روان

 اوست كه  جاهايي  »نمايندگان « اندازي شده، و بنابراين مورد تمجيد  ي وي راه براي استفاده سركوبِ مدرن
  .15دانند ي خويش مي را دستاوردي حياتي و شايسته» رسانيِ روانيِ دانشگاهي  دفاترِ كمك« مثل 

ترين  شدگيِ بالفاصله و واهيِ خود را در اصلي ي دانشجويي جبران  زندگيِ روزمرهاما فقر و فالكت واقعيِ
دانشجو به طور طبيعي جاي خود را در نمايش فرهنگي به عنوانِ مريدي . كاالي فرهنگي: يابد اش مي افيون

كه هرگز  آن برد بي دانشجو، كه در نزديكيِ محلِ توليد به سر مي. يابد گزارد بازمي كه به اين نمايش احترام مي
را » فرهنگ مدرن « كننده  به آن راه يابد ـ ورود او به اين معبد ممنوع است ـ ، در مقامِ تماشاگرِ تحسين

ترين عالقمند وفادارِ تئاترها و  در عصري كه هنر مرده است، دانشجو همچنان اصلي. كند كشف مي
فون  بنديِ سله زده و با بسته ي هنر، كه به صورت يخ ي الشه كننده ترين مصرف ها است، و حريص كلوپ سينماـ

هيچ منظورِ  هيچ قيد و شرطي، بي او بي. شود دارهاي بازارِ وفور عرضه مي هاي مخصوصِ خانه در سوپرماركت
« اگر . اين عنصرِ طبيعيِ وجود اوست. كند اي، در اين بازار فرهنگي مشاركت مي هيچ فاصله خاصي، و بي

شناسيِ  هاي جامعه ترين تحليل او مبتذل. كرد ها را اختراع مي وجود نداشتند، دانشجو آن» ي هاي فرهنگ خانه
گذاريِ  مصرف خودنمايانه، تدوينِ يك تفاوت: كند ي بازاريابي را تمام و كمال بررسي مي آمريكايي در زمينه

  .16)گدار يا لولوش گرييه؛  پرِك يا روب( ارزشي همسان اند  تبليغاتي ميان محصوالتي كه در بي
يابند، او  اش روي صحنه حضور مي ي نمايشِ فرهنگي دهنده  ِ توليدكننده و سازمان»خدايان« كه  و، همين

ترين  وار در هرزه گونه وي توده بدين. هاست دارِ رؤياييِ آن ترين مخاطب و وفادارترين طرف اصلي
هاي نمايش را پر كند، به هنگامي كه،   سالنتواند كند؛ چه كسي جز او مي هاي آنان شركت مي دهي نمايش

( آيند  جا مي شان به آن كران وشنودهاي بي ي گفت هايي از كليساهاي گوناگون براي ارائه براي مثال، كشيش
هاي  يا هنگامي كه نخاله) فكرانِ كاتوليك  هاي روشن هاي موسوم به ماركسيستي، همايش مانند برگزاريِ هفته
تواند  ادبيات چه مي« پنج هزار دانشجو در همايش ( آيند  شان گرد هم مي ه كردنِ ناتوانيادبيات براي مالحظ

  ).شركت كردند» بكند؟ 
هاي ]ستاره[شور و حال ميان ودت  هاي بي هاي واقعي با ولع به مجادله دانشجو ناتوان از شور و شيفتگي

آلتوسر ـ گارودي :  استتارِ مسائلِ حقيقي استشان آورد كه نقش ي مسائلي قالبي روي مي ورزي درباره انديشه
وي اشتراوس ـ هاليدي ـ شاتله ـ آنتوان ـ اومانيسم ـ اگزيستانسياليسم  ور ـ له كار ـ لوفه ـ سارتر ـ بارت ـ پي
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گرايي ـ  گرايي ـ كريتيسيسمِ جديد ـ ديالكتو ناتوراليسم ـ سيبرنتيسم ـ سياره ـ ساختارگرايي ـ علم
  .گرايي متافلسفه

كند كه چون آخرين فيلمِ گدار را ديده، آخرين كتابِ  دانشجو در اهتمامِ خويش چنين گمان مي
 شركت كرده است پس البد ،18 را خريده، در آخرين هاپنينگ الپاساد، همان مشنگ معروف17آرگومانتيستي

هاي قديمي را كه  وهشهاي پژ]جايگزين[ترين ارزاتز  خاصيت  اين نادان بي.يك آدم آوانگارد و پيشاهنگ است
اند، همچون  اند و اكنون به منظور ارائه به بازار رنگ و لعابي قالبي ديده ي خودشان مهم بوده واقعاً در زمانه

 ي  كه، مانند همه دانشجو از اين. كند شده با مهرِ استاندارد، تصور مي ، و تضمين» انقالبي « كارهاي جديد
با » فرهنگ توده « خرد كه   جيبي از يك رشته متونِ مهم و دشوار ميهايي به صورت كتابِ بازچاپمردم، 

به همين .  منتها بلد نيست كتاب بخواند.كند احساس غرور مي ،دهد آن را رواج مي 19يافته آهنگي شتاب
  . را با نگاه مصرف كندها  آنراضي است كه

هاي فرهنگي   وارِ گاجت ف هذيان براي خواندن همچنان مطبوعات تخصصي است كه مصراش  مطلوبمطالبِ
ها را به  پذيرد و آن ي تبليغات را مي ي اين مطبوعات در زمينه هاي ملوكانه كنند؛ وي فرمان دهي مي را سازمان

ي  ي اكسپرس و مجله  مجله خواندنِهمچنان .كند استنادهاي استاندارد پسند و ساليقِ خودش تبديل مي
ي لوموند، كه البته سبك نوشتاريِ آن  داند، يا براين باور است كه روزنامه ود ميترين لذت خ  بزرگاُبسرواتور را

براي . دهد است كه اخبارِ جاري را بازتاب مي» بين واقع« ي  براي وي خيلي دشوار است، واقعاً يك روزنامه
ي جادويي كه چين  كند، همان نشريه  سيراب ميتي پالن  نشريهاش خود را با مطالبِ تعميقِ معلومات عمومي

نماهايي بر اين باور  دانشجو با چنين راه. دارد هاي سرسياه را از صورت عقايد كهنه برمي ها و جوش و چروك
  .آموزد كند و سياست مي است كه در جهانِ مدرن مشاركت مي

  او از خاللِمنتها از اين نكته غافل است كه.  خشنود استشدن كجاي ديگر از سياسي هر  بيش اززيرا دانشجو
 نو ازي چپي را از  مسخره مندرس وي  بقاياي  همهسان وي بدين. كند همين نمايش در سياست شركت مي

و نيز با ضدانقالبِ » سوسياليستي « طلبيِ  كند كه اكنون بيش از چهل سال است با اصالح آنِ خود مي
 هم غافل است، قدرت به روشني  اين هم درحالي كه، و دانشجو از اين نكته آن. استاليني نابود شده است

 ترين تظاهرات مايه بي دانشجو با غروري ابلهانه در .، و كارگران به طورِ مبهمي از آن آگاه اندداند موضوع را مي
 آگاهيِ كاذبِ سياسي در دانشجو به حالت .كند  كه كسي جز خودش را جلب نمي، تظاهراتيكند شركت مي

ي  گونه هاي اشباح هاي بوروكرات سازي دست آلي است براي آلت ي ايده پايهرسد، و دانشجو  نابِ خود مي
اين  ). .U.N.E.Fي دانشجوييِ  از حزبِ به اصطالح كمونيست گرفته تا اتحاديه( هاي محتضر  سازمان
« سِ گيري يا هو كنند؛ هرگونه فاصله ريزي مي هاي سياسيِ او را برنامه اي توتاليتري گزينه ها به شيوه سازمان
 كه هرگز يك دم زير گردد وارانه به درونِ نظمي برمي اي از مقاومت، باز اطاعت ، پس از مضحكه»استقالل

هايي كه  شكسته است، مثل آدم كند حد و مرزهاي رايج را وقتي دانشجو گمان مي. 20سئوال نرفته بوده است
نامند   يا جوانان كمونيست انقالبي ميJ.C.R سازيِ تبليغاتي خودشان را بر وارونه براثر يك بيماريِ واقعي مبني

آسا   به اين شعارِ پاپ  به اين منظور است كه با مسرّتكه نه جوان، نه كمونيست و نه انقالبي هستند، در حالي
  .صلح در ويتنام: بپوندند



 
 
 
 
 

١٣

 اين مخالفت فهمد كه بالد، اما نمي كسي مثلِ دوگُل به خود مي» هاي گرايي كهنه« اش با  دانشجو از مخالفت
ي تالياتي ـ گارودي  مانند استالينيسم در دوره( افتاده  وتاب هاي از تب را با دفاع از اشتباهات گذشته و جنايت

گراتر از اين قدرتي است كه براي اداره  هاش به مراتب كهن دهد و بنابراين جواني انجام مي) ـ خروشچف ـ مائو 
  . است در اختيار داردچه الزم ي مدرن هر آن كردنِ يك جامعه

چيز نظراتي  ي همه داند درباره او خود را مؤظف مي. گرا است اما دانشجو تنها در اين يك مورد نيست كه كهنه
برهمِ  روابط درهمگري و  داشته باشد كه به نيازِ وي به تهييج هايي منسجم نسبت به جهان، كلي، نگرش

  .غيرجنسي معنايي بدهند
 برد تا ها هجوم مي كنتهترين لَ هاي كليساها است، به سوي كهنه وتاب ي آخرين تب  بازيچه او، كهرو هم از اين

ي اديانِ پيشاتاريخي، كه به گمانش درخورِ او و  ي بويناك خدا روي آورد و به اجزاي پوسيده به پرستشِ الشه
مراه با محيط زنانِ  محيط دانشجويي، ه كهندارديادآوري  نيازي بهچندان  .ي اوست، دل بندد زمانه

ي مذهبي در آن حفظ شده  ترين مقدار از موعظه  كه بيشدهد ي شهرستاني، بخشي را تشكيل مي سالخورده
هاي ديگر مدتي است كه  جاي  كه در همه حال آن( است » ها  زمين براي ميسيون« است، و هنوز بهترين 

كاري، هزاران   كه كشيش ـ دانشجوها، بدون پنهان، و در همين بخش است)اند  شده  يا رانده هها  خورد كشيش
  .دهند هاي روحانيِ خود مورد لواط قرار مي دانشجو را در مستراح

ها كساني هستند كه  اين. هايي نيز با سطحِ فكرِ كافي وجود دارند جويان آدم حال، در ميان دانش با اين البته
شده است   درنظرگرفتهمايگان بي ليت كه براي كنترلِ قابمفلوك بر سازوكارهاي  خستگي احساسِبدون

 پي ها  آنسيستم و طرز كارِها دقيقاً همين است كه به  شان بر اين كنترل ، و دليلِ چيرگييابند چيرگي مي
ها از اين سيستمِ تحصيلي بهترين چيزش را   آن.دانند  ميِ آن  دشمنشمارند و خود را  ميشاند، حقير برده
 اين كنترل است، منطقيهاي كنترل، كه پيامد ناگزيرِ منطقِ   از اختالل با استفاده. يبورس تحصيل: گيرند مي
 »پژوهش« ، يعني ]انتلكتوئلي[ورزانه  انديشهي كوچك صرفاً  حفظ شاخهبر  جا درحال حاضر و در اين كه

تحقيركردن : كشانند ياش م ها با خيالِ راحت اين آشوب و اختالل را به باالترين سطح  است، آنمبتني
 از نوكرانِ سيستم، دهد كه  را مي امكانها درست اين به آنها همپاي بصيرتي است كه  سيستم از سوي آن

  .باشند  نيرومندتر، از لحاظ انديشگينخستي  خصوص و در وهله به
تي هستند، و به پردازانِ جنبشِ انقالبيِ آ واقع اكنون ديگر جزوِ نظريه زنيم به شان حرف مي هايي كه درباره آدم

  جنبش ايني خود  سخن گفتن از چنين جنبشي آغاز گردد به اندازهزودي به  وقتيكه بالند از اين خود مي
سيستمِ « چه چنين آسان از  كه آن كنند ها اين موضوع را از كسي پنهان نمي  آن.شده هستند شناخته
تواند بدون شوريدن عليه  جو نمي  زيرا دانش.دشو گيرند براي تخريبِ اين سيستم به كار برده مي مي» تحصيلي

 طبيعي است تا جو كمتر اش عليه چيزي شورش كند، و احساسِ ضرورت چنين شورشي براي دانش تحصيالت
  .شورد اش مي كارگري كه خودانگيخته عليه وضعيت

ودبيگانگيِ ازخ. ي مدرن است جو، درست مانند ژان لوك گدار و كوكاكوال، محصولي از جامعه اما دانش
تواند در  رو نمي هيچ تواند مورد اعتراض قرارگيرد، چنين نقدي به  جامعه نميكليت  بهاش جز با اعتراض مفرط
ارزشي براي خود قائل است كه مانع از آگاه ـ   شبهجو،  دانشدر مقامِجو،  دانش: جويي انجام شود ي دانش عرصه



 
 
 
 
 

١٤

اقعيِ اوست، و به همين علت او در اوجِ آگاهيِ كاذب باقي  ِ و]از آنِ خود نبودن[اش به سلبِ تملك  شدن
ي مدرن آغاز شده است، شورشِ جوانان وجود دارد،  كه اعتراض به جامعه تمام جاهايياما در . ماند مي

 .جوييِ مرتبط است عيارِ رفتارِ دانش واسطه به نقد تمام شورشي كه بالفاصله و بي

ي نويني  ناك و ضدانقالبِ مداوم، اكنون چند سالي است طرحِ دوره خوتي طوالني از خوابِ ر پس از يك دوره
ي نمايش، در بازنمودي كه از خود   اما جامعه.رسد حاملِ آن جوانان باشند از اعتراض آغاز شده كه به نظر مي

ي  هجامع. كند ئولوژيكي خودش را براي فهمِ جهان و تاريخ تحميل مي هاي ايده سازد، مقوله و دشمنانش مي
چه را واقعاً تازگي دارد و   و هرآندهد تقليل ميگذرد به نظمِ طبيعيِ امور  چه را كه در آن مي نمايش هرآن

 شورشِ .سازد هاي موهومِ خود محبوس مي اعالنِ  فراگذشتن از اين جامعه است در چارچوبِ محدود تازگي
تر  اي از يك براندازيِ گسترده نشانه ع پيششود در واق اي كه به آنان تحميل مي ي زندگي جوانان عليه شيوه

درآمد  گيرد و پيش كنند دربرمي  بيش از پيش عدمِ امكانِ زيستن را احساس مي كهي كساني را است كه همه
اش، مطابق با سازوكارهاي  هاي روزمره ئولوژي غالب و اُرگان  منتها ايده.ي نزديك است دورانِ انقالبي در آينده

ي اجتماعي ـ  مقوله سازيِ واقعيت، جز فروكاستنِ اين حركت تاريخيِ واقعي به يك شبه رونهي وا شده آزموده
كه ادعا (  به طور كلي ي كلي از جواني ي يك ايده يعني ارائه: توانند كار ديگري انجام دهند نميطبيعي 

ه يك شورشِ ابديِ  جوانانِ شورشي را بسان اين موجِ جديد  بدين).گر است  شود در ذات خود شورش مي
جديت توليد و فعاليت به منظورِ مقاصد « گاه كه  شود و آن دهند كه با هر نسل از نو زاده مي جوانان تقليل مي

نگارانه  موضوعِ يك تورمِ روزنامه» شورشِ جوانان« . كند فروكش مي 21»گيرد ملموس و واقعي جوان را فرامي
كردن  شود آن را براي نظاره  كه ميكند تبديل مي» شورش« يك بوده و هنوز هم هست كه آن را به نمايشِ 

شده در  معني ـ و پيشاپيش جذب ربط و بي اش ممانعت شود، يعني همچون سپهري بي ارائه داد تا از زيستن
كند؛ اين شورشِ ضد جامعه به جامعه اطمينان  سيستم ـ كه نقشي ضروري در كاركرد نظامِ اجتماعي ايفا مي

 ِ جوانان ـ مانند »مشكالت « ي   آپارتايدگونهي ، در محدوده زيرا قرار شده يك شورشِ جزئيهدد خاطر مي
اما . ي بخشي از عمر دوام آورد نامند ـ باقي بماند و فقط به اندازه مي چه مشكالت زنان، يا مشكلِ سياهان آن

بحرانِ عميقِ   جوانانروست كه ز آني مدرن وجود دارد ا در جامعه» جوانان« در واقعيت، اگر مشكلي به نام
ي مدرن، خود   اين جامعهعيارِ آنان همچون محصولِ تمام. 22كنند تري احساس مي اين جامعه را با حدت بيش

چه  آن. ايِ آن قيد و شرط در اين جامعه، خواه براي ردكردنِ ريشه  خواه براي جذب شدن بينيز مدرن اند،
 و .است» ساالن بزرگ « همه تمكين كردنِ  اين جوانان بلكهشورشي بودنِي شگفتي شود نه چندان   مايهبايد

خورده و طعمِ ها را  ي شكست نسلِ پيشين همه: اش تاريخي است ندارد، توضيح اي اين توضيحي اسطوره
  .آورِ جنبشِ انقالبي را چشيده است پاشيِ شرم ي ازهم هاي دوره ي دروغ همه

ي   اي است تبليغاتي كه اكنون ديگر به شيوه ر نظر گرفته شود، اسطورهنفسه د في» جوانان« ي  اگر پديده
شدنِ اقتصاد،   اين اولويت موهومِ جوانان با ازسرگرفته.اش وابسته است داري چونان بيانِ پويندگي توليد سرمايه

پذيرتر   شكلانِكنندگ وارِ انبوهي از مصرف توده پس از جنگ جهانيِ دوم، ممكن گرديد، يعني به دنبالِ ورود
 ي حاكمِ توضيحِ جهان ازنو اما شيوه. كند ي نمايش را تضمين مي به بازار و نقشي كه جوازِ ادغام در جامعه

و جوانان ) نسبت به اين واقعيت در تأخير است زيرا  ( يابد مي با واقعيت اجتماعي ـ اقتصادي در تضاد خود را
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طور خودانگيخته عليه ماللِ  كنند و به راي زيستن ابراز مي سركش بعتابي كساني هستند كه نخستين همانا
هاي گوناگونش از خود ترشح  سازي شورند كه جهانِ كهنه همچنان از خاللِ مدرن اي مي روزمره و زمانِ مرده

كند،  اندازي براي فراگذشتن بيان مي  آگاهي از چشمبخشِ شورشگرِ جوانان رد و امتناعِ ناب را بدون. كند مي
. جاي جهان جاري است انداز در همه گيري اين چشم وجو و شكل جست. اش را  رد و امتناعِ نيهيليستييعني

  . سازماندهيِ عمليِ اين انسجام دست يابد به انسجامِ نقد نظري وبايدانداز  اين چشم
ا بيشترين  امتناع از ادغام شدن در جامعه را بي كشورها ، در همه23»ها پشن سياه كا«تري سطح،  مبتديدر 

دهد كه  ها نمي اي به آن  شانس و فرجهشان هيچ اما خصلت انتزاعيِ امتناع. كنند خشونت ظاهري ابراز مي
از » ها كاپشن سياه« . اش هستند بگريزند بتوانند از تضادهاي سيستمي كه خود محصولِ سلبيِ خودانگيخته

ها،  پاشيدگيِ ارزش ازهمهاي بزرگ،  تمعصورت مج شهرسازي به: اند ي جوانب محصولِ نظمِ كنوني همه
يافته به  ازپيش گسترش آور، كنترلِ اومانيستي ـ پليسيِ بيش ازپيش مالل گسترشِ تفريحات مصرفيِ بيش

كار را تحقير » ها كاپشن سياه« . ي خانوادگيِ فاقد هرگونه معنايي تماميِ زندگي روزمره، بقايِ اقتصاديِ هسته
كه  آن دهد بالفاصله و بي ها نشان مي اند كه هر چه را تبليغات به آن  خواستارِ آن.پذيرند كنند اما كاال را مي مي

شان سلطه دارد، و اين  اين تضاد بنيادين بر تمامِ هستي.  داشته باشنداش را پرداخت كنند بتوانند پول
 در كاربرد زمان وجوي يك آزاديِ واقعي ي ابرازِ وجودشان  براي جست كننده چارچوبي است كه محبوس

ها  منتها اين گونه خرده ـ جماعت. ( وجود فردي و تشكيل نوعي كمونيته يا جماعت مشتركابرازِ . است
طور  بهسازند كه فقر و فالكت موجود در آن  گرايي را مي يافته، نوعي بدوي ي توسعه ي جامعه دوباره، در حاشيه

مراتب، كه  جز از راه مبارزه با  اين سلسله. آفريند بازميمراتب را در ميان دسته   سلسلهناپذيري اجتناب
براي ). كشاند ، هر دسته را، و در ميان هر دسته فرد را، به انزوا ميتثبيت شودتواند  نميهاي ديگر  دسته

جاست كه كلِ يك  آخر بايد يا كار كند تا كاال بخرد ـ و اين دست» كاپشن سياه« بيرون آمدن از اين تضاد، 
موتور سيكلت، ( كننده وجود آمده  مثابه مصرف ي توليدي تصريحاً به منظورِ جذب و مصادره كردنِ او به شاخه

طور ابتدايي با  ، چه بهرود قوانينِ كاال  به مصاف بايدـ يا) ي موسيقي، و غيره صفحهگيتار برقي، لباس، 
خوييِ اين   مصرف باعث نرم. انقالبيِ جهانِ كاالي آگاهانه با ارتقا يافتن به سطحِ نقد شيوه دزديدنِ كاال، چه به
فرو ] كُنفورميسم[ي بدترين نوع همرنگي با جماعت  ها باز به ورطه  و شورشِ آن،24شود جوانان شورشي مي

رفت ديگري ندارد، يا كسبِ آگاهيِ انقالبي يا اطاعت كوركورانه در  ها راه برون دنياي كاپشن سياه. افتد مي
  .ها كارخانه
 نخستين بيانِ يابيِ و سازمان» ها كاپشن سياه « ي ، نخستين شكلِ فراگذري از تجربه25 هاProvo  پرُوجنبشِ 

 ي جوياي شده هاي هنرِ مضمحل ها به يمنِ تالقي و آشنايي ميانِ تفالهپرُو .دهد را تشكيل ميسياسيِ آن 
ها به هردو بخش اجازه داد تا  سازمانِ آن.  شدند جوياي ابرازِ وجود زادهاي از جوانانِ شورشيِ  و تودهورسم اسم
هايي، هنوز رازآميز و  با خود گرايش» هنرمندان « .تر روند و به شكلِ جديدي از اعتراض دست يابند پيش

يك، به سوي بازي به همراه آوردند؛ جوانان شورشي چيزي جز ئولوژ  ايدهاي ملغمه آميخته به ،فريبنده
شان اين دو گرايش ازهم  گيريِ سازمان از همان آغازِ شكل.  خود به همراه نداشتند خشونت شورشقهرو

ي نازكي از رهبرانِ مشكوك قرار گرفته كه  ي بدون تئوري از نخست زيرِ قيمومت اليه متمايز ماندند، توده
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از » ها كاپشن سياه« خشونت . د حفظ كنن26ياييتارپرُوئولوژيِ  با ترشحِ يك ايده شان را»قدرت « كوشند  مي
در عوض .  اما رفورميسم نئوهنري بر آن چيره شده است،لحاظ ايده نوعي اقدام به فراگذري از هنر است

يعني اصالحات در زندگيِ روزمره: داريِ مدرن هستند ها بيانِ آخرين رفورميسمِ ايجادشده توسط سرمايهپرُو .
كه   ـ همچنانكند  گمان ميپرُومراتبِ   است، سلسلهوقفه  بيي انقالبكم دستي تغيير زندگي  كه الزمه درحالي

فراهم ساختنِ چند  يابد ـ  داري به سوسياليسم تغيير مي كرد با مقداري اصالحات سرمايه برنشتاين گمان مي
رهبرانِ . ندپذير ها با برگزيدنِ جزئيت سرانجام كليت را ميپرُو .اي تغيير زندگيِ روزمره كافي است بربهبود

شوربايي  شلم( تاريا را ابداع كردند پرُوئولوژيِ مضحك  شان بدهند ايده اي به اقدام كه پايه  براي ايناين جنبش
اند تا  اند كه خود در آن نبوده كرده  جشني سرهمي زده هاي كپك مانده هنري ـ سياسي كه معصومانه با پس

، كه شدنِ پرولتاريا  به قولِ خودشان، با انفعالِ ادعايي و بورژوايي، به اين قصد كه،)شناختي از آن داشته باشند
ها با نااميدشدن از تغييرِ كليت از يگانه نيروهايي كه حاملِ   اين. مقابله كنندي ابلهانِ قرن است، ورد زبانِ همه

ت، و بنابراين خطرِ ي كاپيتاليستي اس پرولتاريا موتورِ جامعه. اند اميد به فراگذشتنِ ممكن اند نااميد شده
احزاب، سنديكاهاي ( شود  چيز براي سركوب پرولتاريا انجام مي همه: مهلكي عليه اين جامعه است

رود، استعمارِ تماميِ زندگيِ  ها به كار ميپرُوچه عليه   بسيار بيشتر از آن پليس، با كاربرديبوروكراتيك،
رو همچنان از  ازاين: همه ندارند ها هيچ دركي از اينپرُو.  است، زيرا او يگانه نيروي واقعاً تهديدكننده)پرولتاريا

 و هنگامي كه، در يك شورشِ .ناتوان مانده و بنابراينِ زندانيِ كليت اين سيستم اند نقد سيستمِ توليدي
، كه توسط شان به اعمالِ خشونت مستقيم پيوست، رهبران سازمان ي سازمان كارگريِ ضد سنديكايي، بدنه

« پشت سر گذاشته شده بودند، و در دستپاچگيِ خود كاري بهتر از محكوم كردن  يكسرهبش جن
نظر   صرفي خود انگيزي از برنامه طور رقت  به ساخته نبود،شانجويي از و دعوت به مسالمت» گرايي افراط
داد و فرياد با ( ها  ي آن گرانه دادنِ خصلت سركوب منظور نشان يعني از تحريك كردنِ مراجعِ قدرت به: كردند

 و كارشان به جايي رسيد كه از راديو جوانانِ شورشي را ).شان كرده است  كه پليس تحريك بر سر اين
شان   ِ مبهم»آنارشيسم« اند  ياد بگيرند، يعني از رهبراني كه وسيعاً نشان داده» هاپرُو« فراخواندند كه بايد از 

 انقالبي دست يابد كه تواند به نقد ها فقط هنگامي ميپرُوگرِ  رشي شو بدنه و پايه. دروغي ديگر بيش نيست
، و اين به معناي پيوستن به نيروهاي انقالبيِ عينيِ پرولتاريا و  دست به شورش بزندعليه سران و رهبرانش

ان ي پارلم رهاساختنِ خود از چنگ كساني مثل كنستان، هنرمند رسميِ هلند سلطنتي، يا د وريس، نماينده
توانند به اعتراضِ مدرنِ راستيني  ها ميپرُوفقط در چنين صورتي . گرِ پليسِ انگلستان، است و تحسين

خواهند جهان را دگرگون سازند نبايد به   اگر واقعاً مي.اي واقعي دارد  نزد آنان نيز پايه اكنونبپيوندند كه
  .شان فقط دوغاب ماليدن به آن است كساني اعتنا كنند كه خواست

اي را زير سئوال بردند كه  طور بالفصل جامعه شان به جويانِ آمريكايي با شورش عليه درس و تحصيالت دانش
عليه ) در بركلي و جاهاي ديگر( ها  سان كه شورشِ آن  به همان.به چنين درس و تحصيالتي نياز دارد

مراتب و  استوار بر سلسلهمراتب دانشگاهي از آغاز همچون شورش عليه تمامي نظامِ اجتماعيِ  سلسله
 مقصد  همچونها و مؤسساتي كه ها با امتناع از پيوستن به شركت آن. ديكتاتوريِ اقتصاد و دولت ابراز شد

برند  اي را عميقاً زير سئوال مي شان برايشان تعيين شده، سيستمِ توليدي  مرتبط با تحصيالت تخصصيطبيعي
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 .شان بيرون است ي اختيارِ عامالن در آن يكسره از حيطه ها فعاليت ها و محصولِ اين ي فعاليت كه همه
« شان، جوانانِ شورشيِ آمريكايي اينك در  ها و سردرگميِ هنوز گسترده  كورمال رفتنسان، از خاللِ بدين
ي نسبتاً تصادفيِ بحرانِ آمريكا  ها وسيعاً به دو جنبه آن .جويند يك بديلِ انقالبيِ منسجم مي» ي وفور جامعه

را » چپِ نو« هاي كوچكي كه  پوستان و ويتنام؛ و سنگينيِ اين وابستگي در سازمان يعني سياه: ابسته اندو
 اما ضعف شان محسوس است در شكل ي اصيلِ دموكراسي  مطالبه هرچند.شود دهند احساس مي تشكيل مي

 با سياست سنتيِ مخالفت. اندازد ي تضادهاي خطرناكي مي ها را باز به ورطه شان آن در محتواي براندازانه
اش كمبود شديد اطالعات است، و نيز  هاي قديمي براثرِ ناداني درقبالِ دنياي سياسي، كه ترجمان سازمان

 مخالفت انتزاعي با .شود آساني غصب و مصادره مي به گذرد، چه واقعاً در جهان مي ي آن براثر توهماتي درباره
هاي موسوم  ترين دشمنانِ اين جامعه، يعني بوروكراسي شتيباني از ظاهريها را به تحسين يا پ شان آن جامعه

، همزمان »جنبشِ رستاخيزِ جوانان« رو در گروهي مانند   ازاين.دهد به سوسياليستي، چين، كوبا، سوق مي
پيكرترين  افتاده توسط غول  ِ راه»انقالبِ فرهنگي« شاهد محكوم به مرگ دانستنِ دولت و ستايش از 

 و رها از دستورِ   نيمه ليبرتري سازمان  اينسان كه  به همان.كراسيِ عصرِ جديد، يعني چينِ مائو، هستيمبورو
پوياييِ « ئولوژيِ  ي ايده روست كه براثرِ فقدانِ آشكارِ محتوا به ورطه رهبري هرلحظه با اين خطر روبه

 گرِ يك فقروفالكت واقعي و نيز در بياناي موادمخ مصرف توده. اي فروغلتد يا به دنياي فرقه» گروهي درون
وجوي جعليِ آزادي در جهاني بدون آزادي است، نقد ديني از  جست: فالكت واقعي است اين فقرواعتراض به

خصوص در محافلِ  برحسب اتفاق نيست كه موادمخدر را به. جهاني است كه خود از دين فراگذشته است
ئولوژيك و  هاي رد و امتناعِ ايده ، كانون)حِ راست جوانانِ شورشياين جنا(  Beatniksطرفدارِ نسلِ بيت 

 چيزهاي ، يا»كليساي نوين« گراييِ  ذن، احضارِ روح، عرفان( يابيم  مي ها، ترين خرافه پذيرشِ عجيب و غريب
ي  يابي به يك برنامه وجويشان براي دست از خاللِ جست. ...)ي ديگري مانند گانديسم و اومانيسم گنديده

ترين  استثمارشده« شوند و خود را  را مرتكب مي» پرُوها« جويانِ آمريكايي همان خطاي  انقالبي، دانش
 كه منافعي متمايز از منافعِ اكنون اين نكته را درك كنند ها بايد ازهم كنند؛ آن اعالم مي» ي جامعه طبقه
  .رنديافته و بردگيِ كااليي اند ندا ي كساني كه تحت ستمِ تعميم همه

شورشِ جوانان در اين . اش را آغاز كرده است كننده  توليد نيروهايِ نفيدر شرق، توتاليتاريسمِ بوروكراتيك
هاي مختلف   كه اُرگانآميزي هاي تقبيح فشا و فقط از خالل ا،حدت خاصي جريان دارد  با شدت وميان

 .شده است برند شناخته اش به كارمي ي مهاركردن كه برااي دهند يا تدابيرِ پليسي دستگاه در قبالِ آن انجام مي
نفورترين گونه كه به م آن( شويم بخشي از جوانان ديگر به نظمِ اخالقي و خانوادگي  چنين است كه باخبر مي

شمارند و  سپارند، كار را خوار مي تن مي» عياشي« به د، نگذار نمي» احترام« ) دارداش وجود  شكلِ بورژوايي
 را صراحتاً به قصد مبارزه با  يك وزير شوروي جماهير در اتحاد.كنند حزب اطاعت نميديگر از پليسِ 

 است برآنتري  يافته وپاشيده اعتراضِ سامان  پخشاما به موازات اين شورشِ . اند وب كرده منص27هوليگانيسم
آيند و  وبِ پليسي پديد ميمخفي بنا به فراز و فرودهاي سركها و نشريات  صراحت ابراز وجود كند، و گروه تا به

توسط دو جوان لهستاني، » ي سرگشاده به حزبِ كارگر لهستان نامه« تر انتشارِ  از همه مهم. شوند ناپديد مي
ضرورت الغاي روابط توليد و مناسبات اجتماعيِ كنوني « ها  در اين متن آن. ، بوده استفسكيلكورن و مودزِ
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 اينتليجنسياي .»ناپذير است انقالب اجتناب«  اين هدف ر اين نظرند كه برايبكنند و  صراحت اعالم مي به» را
 فراهم  راآن نقدبندي روشني از  عللِ   درحال حاضر در پيِ آن است تا آگاهي و فورمولكشورهاي بلوك شرق

 نقد  يعنياند، طور انضمامي تحقق بخشيده  به آن را كه كارگران در برلينِ شرقي، ورشو و بوداپستسازد
 اين  ناشي ازدهد  نامساعدي كه اين جنبش را عميقاً رنج ميوضعِ .پرولتري از قدرت طبقاتيِ بوروكراتيك

 اگر در ساير كشورها جنبش ممكن اما هدف .شان را طرح كرده است حل است كه از ابتدا مسائلِ واقعي و راه
مسئله براي . اند م است و اهداف معلومهاي شرق اعتراض بدون توه شده است، در بوروكراسي همچنان تحريف

  .ها است يابيِ به آن هاي دست هاي تحققِ اين اهداف و گشودنِ راه اين جنبش ابداعِ شكل
اش را در جنبشِ ضد  يافته جنبشِ جوانان انگليسي بايد گفت كه اين جنبش نخستين بيانِ سازمان در مورد
كه توانسته بود ـ » ي صد كميته«ي مبهمِ   برنامهپيوند با  و  در حول و حوشي جزئي، اين مبارزه. اتم يافت

 .R.S.G.6 با جنجالِ 1963 تظاهركننده برپا سازدـ زيباترين اقدام خودش را در بهار 300000تجمعي از 
هاي سياست سنتي و  آشغال انداز ناگزير اُفت كرد و توسط آت  اين جنبش به علت فقدانِ چشم.28انجام داد

 اعمالِ كنترل در زندگي روزمره، كه گراييِ  كهن.جو مصادره شد  ِ صلح]هاي حساس روح [هاي زيبا جان
ي  يافته پاشيِ شتاب ، و ازهممقاومت دربرابرِ يورشِ جهانِ مدرن را نداشتهي انگلستان است، ياراي  مشخصه

 بايد .كند  ايجاد مي29يي زندگ ي جوانبِ شيوه هايي عميقاً انقالبي در نقد همه  گرايش هاي صدها ساله ارزش
رود،  ها به شمار مي ي كارگري ملحق شود كه يكي از مبارزترين كه مطالبات اين جوانان به مقاومت طبقه

تواند جز در  شان نمي وحشي، و پيروزيِ مبارزاتهاي  هاي كارگري و اعتصاب اتحاديهمقاومت نمايندگانِ 
يال ـ دموكراسيِ حاكم شانس مكملي به تالقيِ اين فروريزيِ سوس .جو شود اندازهاي مشترك جست چشم

ايم  چه تاكنون در آمستردام ديده اي ايجاد خواهد شد از هرآن انفجارهايي كه از چنين تالقي. دهد نيروها مي
زايشِ  .در برابرِ اين انفجارها خيزشِ پرُوتاريايي چيزي جز يك بازي بچگانه نخواهد بود .تر خواهد بود عظيم

شان  يازهاي عملي پاسخ كه نجايي ممكن خواهد بود، از دلِ چنين فراينديفقط  براستي انقالبي يك جنبش
  . را يافته باشند

رفته تنها كشوري است كه در آن اين هماميزي ميان جنبشِ  ژاپن در ميان كشورهاي از لحاظ صنعتي پيش
  .آهنگ تحقق يافته است جويي جوانان و كارگران پيش دانش

 دو سازمانِ ليگ كارگرانِ جوانِ ماركسيست و جويانِ انقالبي دانش ، سازمانِ معروفZengakuren  زنگاكورن
اين تشكل اكنون . اند  شكل گرفته30ليگ كمونيست انقالبيگيريِ مشترك  مهمي هستند كه براساس جهت

 بدون توهم عليه و همزمان و. طرح كرده استدهي انقالبي را  ي سازمان ديگر در وضعيتي است كه مسئله
 اين تشكل اكنون .كند  كشورهاي موسوم به سوسياليستي مبارزه ميبوركراسيِ در غرب و كاپيتاليسم
 دموكراتيك و ضد اي پايه بر شان يافتگي و و كارگر است كه سازمانج ي چند هزار دانش دربرگيرنده

رو انقالبيان ژاپني   ازاين.ي سازمان استها ي فعاليت ي اعضا در همه  مشاركت همهي پايه مراتبي، بر سلسله
 مبارزات بزرگ اكنون ازهم رفته، اي پيش  با استناد به برنامهانقالبيان در جهان هستند كهاولين 
 ، L.C.R ليگ كمونيست انقالبي با اين وجود، .برند  پيش ميها ي توده  با مشاركت گستردهاي را يافته سازمان

. دهد  توضيح نميانضماميطور كامل و  كند، اما اين دو را به طور راسخ مبارزه مي به هرچند عليه هردو نظام
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گونه كه هنوز به تدوينِ  وجوي تعريف دقيقي از استثمارِ بوروكراتيك است، همان اين سازمان هنوز در جست
كمونيست ليگ  . مدرن، نقد زندگي روزمره و نقد نمايش نرسيده استكاپيتاليسمِ هاي واضحي از خصلت

. است آهنگ ، وارث بهترين سازماندهيِ كالسيك پرولتاريايي اساساً همچنان يك سازمان سياسي پيش انقالبي
هاي بحث و  ترين تشكلِ انقالبيِ جهان است، و از اين پس بايد يكي از قطب در حال حاصر اين سازمان مهم

  .تجمع براي نقد انقالبيِ پرولتارياييِ جديد باشد
  
  .ام آفريدنِ موقعيتي كه هرگونه بازگشت به عقب را ناممكن سازدسرانج 

نقد راديكال از جهانِ مدرن اكنون بايد تماميت را . 31»گام بودن با واقعيت آهنگ بودن، يعني هم پيش« 
كه هست و اش چنان   ي واقعيِ اين جهان، وضعيت كنوني اين نقد بايد گذشته. موضوع و هدف خود قرار دهد

رو كه، براي گفتنِ تماميِ حقيقت جهانِ كنوني و، به   از آن.پارچه دربرگيرد  را يكِ آن دازهاي دگرگونيان چشم
اش را آشكار ساخت، يعني به  ي، براي تدوينِ طرحِ براندازيِ آن، بايد بتوان تمامي تاريخِ پنهانطريق اول

« و » ها شكست« ، با كلِ جنبشِ انقالبيسره زدوده از رازآميزي و اساساً انتقادي به تاريخِ  اي يك شيوه
 باخترزمين افتتاح  توسط پرولتارياي كشورهايش از يك قرن پيش نگريست، تاريخي كه بييش»ها پيروزي

 و شكست 32»ي سازمانِ جهانِ كهنه اكنون ديرزماني است به پايان رسيده اين جنبش عليه مجموعه« . شد
. بود )1937در بارسلون، در مه (  انقالبِ پرولتاريايي در اسپانيا اش شكست آخرين نمود تاريخي. خورده است

، و اش بايد در پرتوِ امتدادهاي آن ميي رس»ها پيروزي« كه  ي رسمي، همچنان»ها شكست« حال،  بااين
هايي هستند  شكست «توانيم اعالم كنيم كه  پايه مي  براين.اش مورد داوري قرار گيرد شده  بازسنجيدهحقايقِ 

). اش كارل ليبكنشت، در شب پيش از قتل( » آورتر از شكست اند ه پيروزي اند و پيروزهايي كه شرمك
بزرگ آن است » پيروزي« بزرگ قدرت پرولتاريايي، كمون پاريس، در واقع نخستين » شكست« نخستين 

ي جوانبِ زندگيِ  ي همه زادانه تواناييِ تاريخي خود را براي رهبري آزيرا، براي نخستين بار، پرولتارياي ابتدايي
بزرگ انقالبِ بلشويكي در نهايت چيزي جز شكست آن » پيروزي« كه، نخستين  همچنان. اجتماعي ابراز كرد
المللي بود كه با   بين ظفريابيِ نظمِ بلشويكي مصادف با جنبشِ ضدانقالبيِ.ترين پيامدها نبود همراه با سنگين

ها  بلشويك[شان  پيروزي مشترك. آلماني آغاز شد»  سوسيال ـ دموكراسي «ها توسط  سركوبِ اسپارتاكيست
ها بود، و اين نظمِ بلشويكي درنهايت چيزي جز  تر از اختالف ظاهري آن عميق] و سوسيال ـ دموكراسيِ آلمان

  و نتايجِ ضدانقالب روسي، در داخل، استقرار.اي ويژه نبود نظمِ قديم در لباس مبدلِ جديد و در قيافه
هاي  داري بوروكراتيك دولتي، و در خارج، تكثيرِ شاخه ي جديد استثماري، سرمايه ي يك شيوه توسعه

 بر روي اجساد . خودش بودمدلِهايي به قصد دفاع و ترويجِ   موسوم به كمونيست، يعني ايجاد شعبهالمللِ بين
داري،   تورينو، شانگهاي، و بعدها بارسلون، سرمايهملوانانِ كرونشتات و دهقانانِ اوكراين، كارگرانِ برلين، كيل،

  .ل كرداش از نو گُ تحت اشكالِ بوروكراتيك و بورژوايي
هاي سوسيال ـ دموكراسيِ رفورميستيِ  مانده ها براي مبارزه با پس ، كه ظاهراً توسط بلشويكالملل سوم بين
بيش از خلق شده بود، » زابِ كمونيست انقالبياح« آهنگ پرولتاريايي در  آوردنِ پيش ، و جمعالمللِ دوم بين

شان وابسته بود كه بتواند انقالبِ واقعيِ سوسياليستي را، در هر كجا كه باشد،  آن به خالقان خود و منافع
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هاي كارگريِ  خيلي زود مدلِ روسي به سازمان . بودالمللِ سوم بين حقيقت المللِ دوم بيندر واقع . تحقق بخشد
همخوان با ديكتاتوري توتاليترِ . هايشان همگي به يك چيز تبديل گرديد ، و انقالب تحميل شدغرب

اي از  ي اليه ها نيز سلطه ، بر پرولتارياي روس، در دلِ اين سازمان33ي حاكمِ جديد بوروكراسي، اين طبقه
با منافع شان در تضاد آشكار  ي عظيمِ كارگران، كه منافع هاي سياسي و سنديكايي بر توده بوروكرات
 شبحي بود مستولي بر آگاهي كارگري، درحالي كههيوالي استاليني . ها بود، برقرار گرديد بوروكرات

 پيروزيِ مغرورانه كرد و اش را حل مي هاي داخلي يابي، بحران  و فراتوسعهشدن داري، در راه بوروكراتيك يهسرما
اي، ظاهراً ناهمگرا و ناهمگون،  اجتماعيِ يگانهشكلِ  .كرد اش، اعالم مي  بودنمداومجديد خود را، با ادعايِ 

اشباحِ مردگان . ِ ما همچنان ادامه دارد جهان را تسخير كرده و حاكميت اصولِ جهانِ كهنه بر جهانِ مدرن
  .34هنوز بر اذهانِ زندگان مستولي است

يِ متعلقِ به آن، از  در عرصه آن،ي ظاهري با   كارشان فقط مبارزهادعا انقالبي هاي به در دلِ اين جهان، سازمان
داري  متحجري طرفوبيش  هاي كم ئولوژي  ايدهازها  ي اين سازمان  همه.ها است ترين تحريف خاللِ بزرگ

سنديكاها و احزابِ سياسيِ . كنند كنند، و در نهايت، جز مشاركت در تحكيمِ نظمِ مسلط كاري نمي مي
ي نظام تبديل  كننده هاي صرفاً تنظيم دستگاهبه   خودش،ي كارگر براي رهاسازيِ ايجادشده توسط طبقه

ي  كنند و در درونِ طبقه ي خودشان كار مي اند، يعني به ملك خصوصيِ رهبراني كه براي رهايي ويژه شده
ي واقعيِ   برنامه.اند جايگاهي يافته ايراد گرفتن از آن نيستند،ها هرگز به فكرِ  اي كه آن جامعه،حاكم بر جامعه 

ترين  و عمالً اجراي شعارهاي آبكي» انقالبي« هاي  پردازي  جملهسطحيِها، صرفاً تكرارِ  ن سنديكاها و حزباي
 در جاهايي كه اين .طلب شده است داري رسماً اصالح  خود سرمايهچراكه،  است]طلبي اصالح [نوعِ رفورميسم

تر از روسيه ـ فقط براي  افتاده هايي عقباند قدرت را به دست بگيرند ـ در كشور سنديكاها و احزاب توانسته
 36ها مكملِ ايستا و ضروريِ در جاهاي ديگر، آن.  بوده است35بازتوليد مدلِ استالينيِ توتاليتاريسمِ ضدانقالبي

 .اش  يعني بخش متضاد الزم براي حفظ اومانيسمِ پليسياند؛ داريِ بوروكراتيزه بوده كنندگيِ سرمايه خود تنظيم
قيدوشرط  ونقص و مدافعانِ بي عيب هاي بي هاي كارگري همچنان ضامن ها در مقابلِ توده ر، آناز سوي ديگ

 ازبنياد دروغين  در جهانيها  آن.راه سياست خارجيِ آن هستند ضدانقالبِ بوركراتيك، و ابزارهاي سربه
. اند د و دولت به كار مشغولشمولِ اقتصا ترين دروغ اند، و براي استمرارِ ديكتاتوريِ جهان حامالنِ راديكال

شمول، كه در پي  ي جهان يك الگوي اجتماعي با سلطه« گويند،  ها مي طور كه سيتواسيونيست همان
شود كه دائماً در  به مبارزه طلبيده مي هايي كاذب  اعتراضباصورت ظاهري  كردنِ خود است، فقط به تنظيم

سوسياليسمِ . كنند همات، برعكس، چنين الگويي را تقويت ميمثابه تو گيرند، و به زمينِ بازي خودش قرار مي
مراتبيِ كارِ ازخودبيگانه بر  جهانِ سلسله مبدلي كه كهنه ترين لباس  چيزي نيست جز عظيمبوركراتيككاذبِ 

جويي چيزي نيست جز كاريكاتوري از يك كاريكاتور،  سنديكاليسمِ دانش همه،  در ميانِ اين.37»تن كرده است
  .ي سنديكاليسمي منحط هوده آميز و بي حكهتكرار مض

 براي 38اي ي پايه پاافتاده  پيشي اشكالِ آن بايد امرِ  نظري و عمليِ استالينيسم در همهكردنِ افشا و محكوم
 روشن است كه، براي مثال در فرانسه، كه در آن تأخيرِ اقتصادي هنوز .هاي انقالبيِ آينده باشد ي سازمان همه

باز هاي استالينيسمِ نابودشده  راند، جنبشِ انقالبي نخواهد توانست جز بر ويرانه را عقب ميآگاهي از بحران 
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 آخرين انقالبِ پيشاتاريخ تبديل delenda Carthago 39ندا كارتاگوِل بايد به د تخريبِ استالينيسم.زاده شود
 .شود

« . بركشدتمامي شعرش را از آينده طور قطعي بگسلد، و  به خود اين انقالب نيز بايد از پيشاتاريخِ خود
ئولوژي  ايده [»ميليتانتيسم« ي  گرا مضحكه هاي مختلف چپ كه در گروهك» از قبر برخاستههاي  بلشويك

اين  .دهند هيچ نحوي آينده را بشارت نمي  اند، و به گند گذشتهاند، بوي   راه انداخته]فعاليت سياسي
دارانِ وفادارِ  ، خود را طرف»انقالبي كه به آن خيانت شد « زرگ شدگي ب هاي پسمانده از غرق پاره تخته

بارِ   رسواييوادادگيِدفاع از اتحادجماهيرشوروي وفاداري فراناگذشتني و : كنند ارتودوكسيِ بلشويك معرفي مي
  .هاست آن
يافتگيِ تئوريك ن توسعه ، كه خودشان40نيافته توانند اين توهمات را جز در كشورهاي معروف توسعه نمي ها آن

 با كرده اورگانِ استالينيسم ـ تروتسكيسمِ آشتي(  گرفته ها پارتيزان از .زنند، برقرار سازند ها دامن مي را در آن
«  بر سرِ تملك المللِ چهارم بينهايي كه در درون و بيرونِ  گرايش  و نيمهها ي گرايش تا همه) يكديگر

كفايتيِ عملي و نظري واحد در فهميدنِ   ، و يك بي لوژيِ انقالبي يگانهئو با هم دعوا دارند، يك ايده» تروتسكي
ها در اشتباه   آن.كند ها را از انقالب جدا مي چهل سال تاريخِ ضدانقالبي آن. فرماست مسائلِ جهانِ مدرن، حكم

ي »گرا ولترا چپا« انحاللِ گروه  . نيز در اشتباه بودند1920 نيستند و ، در همان 1920هستند زيرا ديگر در 
ماركسيست « و » كاردانيستـ مدرنيست «ي  اش به دو شاخه شدن  پس از تقسيمسوسياليسم يا بربريت

بود، كه نه بيرون از امرِ مدرن  اي الزم مي ي آن است، تازه اگر چنين نشانه ، نشانه) قدرت كارگري(»  قديم
 اين انحالل .41پذير است ي مدرني امكان  انديشهقد انقالبي ن بازآفرينيِانقالبي در كار خواهد بود، و نه بيرون از

ي پيشاتاريخ  ناپذيري يا به موزه طور اجتناب  جنبه بهدواز اين جهت پرمعناست كه هرگونه جدايي ميان اين 
غلتد، يعني به دامن ضد انقالبِ  ي قدرت فرومي ي مدرنيته كند، يا به ورطه يافته سقوط مي انقالبيِ اتمام

  .آرگومان يا صداي كارگري: طمسل
ها چيزي جز  اند، بايد گفت آن گذاري نيز، كه همگي اسيرِ اين نام» آنارشيست« هاي  ي گروهك در باره

، كه بديهي لوموند ليبرتري باورنكردنيِ  نشريه. ئولوژيِ فروكاسته به يك برچسبِ صرف در اختيار ندارند ايده
. ترين درجه از سردرگمي و بالهت نائل شده است گيرد، به طُرفه  ميجويان انجام است نگارشِ آن توسط دانش

  .كنند، زيرا اهل مدارا با يكديگر اند چيز مدارا مي  عمالً با همهها اين
ها حرف   پيدا كند كه با آننازد، اكنون بايد كساني را ي مسلط، كه به مدرنيزاسيونِ دائميِ خودش مي جامعه
اكنون بگذاريم مردگان را مردگان دفن كنند « : 42كند اي كه خودش توليد مي شده هيزمدرن، يعني با نفيِ بزند 

هاي عملي از جنبشِ تاريخي آگاهي انقالبي را از اشباحي كه بر آن  زدايي تحريف .43»ها بگريند و بر آن
انقالب، . هدشان د روست كه بايد انجام زدايد؛ انقالبِ زندگيِ روزمره با وظايف عظيمي روبه مستولي بود مي
طور بنيادي همان  ي انقالبي به اگر پروژه.  انقالب مناديِ آن است، بايد بازآفريده شوداي كه همچون زندگي
كجا، شرايطي كه اين پروژه در آن شكل گرفته  روست كه، هيچ ي طبقاتي، از آن الغاي جامعه: است كه بوده

يافته براثرِ   با راديكاليسم و انسجامي فزوني استه از سرگرفتنِ اين پروژمسئله .تغيير بنيادي نكرده است
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 جديد انقسامِ آن باعث ي نايكپارچه، براي اجتناب از اين امر كه تحققِ ناكاميابيِ حامالنِ قديميِ آني  تجربه
  .گرددجامعه 
نبشِ ي تماميت انجام گيرد، ج تواند جز در گستره جا كه مبارزه ميان قدرت و پرولتارياي نوين نمي از آن

 است 44 كاالييسيستمِي  چه را در پي بازتوليد محصوالت ازخودبيگانه انقالبي آينده بايد، در درون خود، هرآن
ي عناصرِ فراگذري را در بطنِ  اي باشد كه همه كننده طور همزمان، نقد زنده و نيروي نفي بايد، به: ملغا سازد

اما آن را در مورد موضوعي به كاربسته بود كه ( ده بود خوبي دي گونه كه لوكاچ به  همان.كند خويش حمل مي
ضروري ميان نظريه و عمل، ] ي واسطه[، سازمانِ انقالبي آن ميانجيِ )حزبِ بلشويك: اش را نداشت شايستگي

ها و   گرايش. طبقه استيافته در هيئت ي كارگران و پرولتارياي سامان ن تودهانسان و تاريخ، ميا ميان
ي  شان را نشان دهند، بايد بالفاصله به مسئله يابي خواهند راه تحقق ، اگر مي»ئوريكت« هاي  اختالف
جنبشِ انقالبيِ نوين خواهد بود، ] روزِ حساب [دهي داوريِ نهاييِ ي سازمان مسئله. دهي تبديل شوند سازمان

الملليِ  تحققِ بين: فتمورد داوري قرار خواهد گري اساسيِ اين جنبش  دادگاهي كه در برابرش انسجامِ پروژه
هاي پرولتري اين قرن طرحِ نخست آن را  ي انقالب چنان كه تجربه ، آنقدرت مطلقِ شوراهاي كارگري

دهد  ي آماجِ نبردش را تشكيل مي چه بنيانِ جامعه چنين سازماني بايد نقد راديكال از هرآن. درافكنده بود
  .كند هايي كه تحميل مي ر هر پوشش و نقابي، دولت و انشعابئولوژي د توليد كااليي، ايده: پيش بنهد، يعني

 تنها .است  به آن گيركرده كهنجنبشِ انقالبيِپاي   بوده كهسنگي تختهانشعاب ميان نظريه و عمل همان 
 هنوز هيچ .شان را بازيابند اند تا حقيقت ترين لحظات مبارزات پرولتاريايي از اين انشعاب فراگذشته رفيع

باشد، هميشه در خدمت » انقالبي« ئولوژي، هرچقدر هم  ايده .45 نپريده استرودس از روي اين سازماني
رو نقد   ازهمين.گيرد  است كه انگشت اشاره را به سوي دشمن درلباس مبدل ميآژيرياربابان است، 

 ازخودبيگانه دروغ توليد تنها جهانِ. ي محوريِ سازمانِ انقالبي باشد ئولوژي بايد، در تحليلِ نهايي، مسئله ايده
 كه مدعي است حاملِ حقيقت اجتماعي است ازنو پديد آيد، سازمانيتواند در درون  كند، و اين دروغ نمي مي
  .گرددنهاي ديگر در جهاني ازبنياد دروغين تبديل  بر دروغ  اين سازمان خود به دروغي افزونو

پرورد بايد محيطي باشد كه در  كارگري را در سر ميسازماني انقالبي كه طرح تحققِ قدرت مطلقِ شورهاي 
تا پاي  دهي عليه تئوريِ لنينيستيِ سازمانبنابراين بايد  .ي جوانبِ مثبت چنين قدرتي شكل بگيرد آن همه

يابيِ خودجوشِ كارگرانِ روسيه به صورت شوراها خود از   و سازمان1905انقالبِ . جان مبارزه كند
 ورزيد  اصرار مي اما جنبشِ بلشويكي همچنان بر اين باور.باري بود  چنين تئوريِ زيان46هنگام نقد عمليِ همان

 فراتر رود، و قادر "trade-unioniste" »ي اصناف اتحاديه « تواند از حد آگاهيِ كه خودانگيختگيِ كارگري نمي
«  تا حزب بتواند  بود معناي اين رويكرد سر بريدنِ پرولتاريا.را درك كند» تماميت«  مفهومِ نيست

 متعرض بود،  به دست خودش  براي رهاييِ او قابليت تاريخيِ پرولتاريا بهتوان  نمي. شودانقالبي »سركرده
ي آينده  وتمامِ جامعه ي تام رحمانه معترض بود، و با اين كار به قابليت او براي اداره گونه كه لنين بي آن

هيچ معنايي نداشت جز تسخير شوراها » ي قدرت به شوراها  همه«اندازي، شعارِ   در چنين چشم.معترض نبود
 .ي پرولتارياي مسلح يابنده  ِ زوال»دولت« توسط حزب، استقرارِ دولت حزب به جاي 
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طور راديكال از سرگرفته  كه درست همين شعار است كه بايد، با زدودنِ اغراضِ بلشويكي از آن،  به حال آن
كه جهاني را به تمامي به   مگر آني بازيِ انقالب بگذارد با تمام وجود پا به عرصهتواند  پرولتاريا نمي. شود

تواند با هيچ نيروي  يافته، نمي اش، خودگردانيِ تعميم ي قدرت شكلِ يگانه. دست آورد، وگرنه خود هيچ نيست
 (  هيچ محدوديتيتواند هاست، نمي ي قدرت جايي كه اين قدرت، انحاللِ عملي همه از آن. ديگري تقسيم شود
ها، به وادادگي تبديل خواهند  كاري هايي كه بپذيرد بالفاصله به سازش سازشرا برتابد؛ ) جغرافيايي يا غيره

خودگرداني نه فقط داوِ اين مبارزه بلكه . ي كنوني باشد خودگراني بايد توأمان وسيله و هدف مبارزه « .شد
فرضِ  كند و هم پيش  است براي خودش كه روي آن كار مياي خودگرداني هم ماده. شكلِ متناسبِ آن است

  .47»خود آن است
ي ها مدارا كردن با نظام. ي جهان ضمانت انسجام و حقيقت سازمانِ انقالبي است مند و يكپارچه نقد وحدت

رسميت   بهاي از دنيا، به معني ، در گوشه)اند برتن كرده» انقالبي« قبايي  رو كه ژنده مثالً از آن(گر  سركوب
اگر سازمان انقالبي ازخودبيگانگي را در يك عرصه از زندگيِ سان،  به همين. شناختنِ مشروعيت سركوب است

دارِ قدرت انتزاعيِ شوراهاي   طرف.ها را به رسميت شناخته است شدگي ي شيء اجتماعي برتابد مقدربودنِ همه
امحاي توليد كااليي و بنابراين امحاي : ا نيز نشان دادها ر كارگري بودن كافي نيست، بايد معناي انضماميِ آن

اين شوندگيِ توتاليتري   بنيانِ خودتنظيم جوامعِ كنوني است، مبتدايي و غاييعقالنيت منطقِ كاال. پرولتاريا
ارزِ  هاي ظاهري ، در واقع معادل و هم ي تفاوت شان، با همه هايي هستند كه قطعات جوامع است كه شبيه پازل

 در .ي زندگي است عيار و ساختنِ آزادانه سازي كااليي مانعِ اساسي بر سر راه رهايي تمام واره شيئ. ديگرنديك
شده دنبال  طور خودمختار از پيش تعيين مطابق با هدفي كه به] پراكسيس[جهانِ توليد كااليي، كردارانديشي 

 رسد قوانين اقتصادي به قوانينِ گر به نظر ميا. شود، بلكه تابعِ دستور و رهنمودهاي قواي بيروني است نمي
فقدانِ آگاهيِ كساني كه در آن « شان صرفاً بر   قدرتروست كه  ازآن،اند  تبديل شده نوعِ خاصيطبيعي

  .استوار است» مشاركت دارند
يارِ ي جهاني است كه از كف اخت وار و ناخودآگاهانه اصلِ توليد كااليي، تضييع خويشتن در آفرينشِ آشفته

يافته، رهبريِ  ي ازريشه انقالبيِ خودگردانيِ تعميم  برعكس، هسته.تمامي خارج است آفرينندگانش به
  چيزيها ي انسان  خودگردانيِ ازخودبيگانگيِ كااليي از همه.ي زندگي توسط همگان است ي مجموعه آگاهانه

پس كارِ شوراهاي كارگري . يره استاين همان تربيعِ دا: واهد ساختشان نخ ماني ريزانِ زنده جز برنامه
( فراگذريِ انضمامي از كاال : ي آن است وقفه سازيِ كيفي و بي خودگردانيِ جهانِ كنوني نيست، بلكه دگرگون

  ).كژرويِ عظيمِ توليد انسان توسط انسانمثابه  به
آزادانه است، و بنابراين اين فراگذري طبيعتاً مستلزمِ امحاي كار و جايگزينيِ آن با نوعِ جديدي از فعاليت 

واره  ازپيش شيئ ي مدرن، يعني انشعاب ميانِ كاري كه بيش  جامعههاي بنيادينِ مستلزمِ الغاي يكي از انشعاب
 S.ou شدن هستند، نظيرِ هايي كه امروزه در حال آب  گروهك.شوند شده و تفريحاتي كه منفعالنه مصرف مي

B يا P.O 48كارگري پيوسته، هرچند به شعارِ مدرنِ قدر ي محوري،  اند، اما همچنان، بر سرِ اين نكته ت
چه   آن. ِ آن هستند»كردن انساني« ي كار و  اصالحات در زمينهي كارگري در مسيرِ  روِ جنبشِ كهنه دنباله

نيست، بلكه نخستين شرط » اتوپيا « امحاي كار نه فقط يك. امروزه بايد هدف حمله باشد خود كار است
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وقت « ي هر فرد ـ ميان  ي كااليي، و الغاي جدايي ـ در زندگي روزانه  فراگذريِ واقعي از جامعهاياست بر
اي كه تضاد درونيِ كاال ميانِ  جداييهاي مكملِ يك زندگيِ ازخودبيگانه،  ، اين بخش»وقت كار« و » آزاد 

ها  در فراسوي اين تقابل است كه انسان فقط .يابد حدومرز در آن مي ارزشِ كاربرد و ارزشِ مبادله بازتابي بي
شان بسازند، و در جهاني كه  خواهند توانست از فعاليت حياتيِ خود محمل و موضوعي براي اراده و آگاهي

ي  ي همه شده  دموكراسيِ شوراهاي كارگري معماي حل.اند به امعان در خويشتن بپردازند خودشان آفريده
  .49گرداند مي» چه بيرون از افراد است را ناممكن هر آن« سي اين دموكرا. هاي كنوني است انشعاب
تاريخِ . ي انقالبي همين است سازند، كّلِ پروژه هايي كه تاريخ را مي ي آگاهانه بر تاريخ توسط انسان سلطه

ي  ي ـ همه ي ـ ناآگاهانه مدرن، همچون تمامِ تاريخِ گذشته، محصولِ كردارانديشيِ اجتماعي، نتيجه
اش، مذهبِ جديد خود را توليد كرده  ي توتاليتريِ داري، در دوران سلطه سرمايه. ي انساني استها فعاليت
خوبي روي سر خود راه نرفته  گاه جهان به اين هيچ. ئولوژي است نمايشِ تحققِ زمينيِ ايده. نمايش: است
  .51» ، امروزه نقد نمايش شرط نخست هر نقدي است"نقد دين"و همچون «  50.است
ازپيش عظيمِ وسايلِ مادي و  انباشت بيش. شود طور تاريخي براي بشريت مطرح مي ي انقالب به كه مسئلهچرا

بورژوازي و وارث او در شرق،  .ازپيش عميقِ همگاني ندارد ي برابري جز ناخرسندي بيش تكنيكي كفه
شعر آينده خواهد بود، در اختيار يافتگي را كه بنيانِ   اين فراتوسعهي كاربرد  شيوهتوانند  نميبوروكراسي،

حدااكثر چيزي كه در اختيار . ها كارشان حفظ نظمِ قديم است رو كه هردوي آن داشته باشند، درست ازآن
ها جز انباشتنِ سرمايه و بنابراين پرولتاريا كاري  آن. يافتگي است دارند رمزِ كاربرد پليسيِ اين فراتوسعه

 شانسِ تاريخيِ .داند اش ندارد، و اين را مي  كه هيچ قدرتي بر كاربرد زندگيكنند؛ و پرولتر آن كسي است نمي
ساختن و  ارزشِ جهانِ بورژوايي درجهت دگرگون  كه تنها وارث پيگيرِ ثروت بيپرولتارياي نوين اين است

بيعت خويش ِ تامِ طبيعت و ط عياري است كه به دنبال تملك فراگذشتن از آن در معنا و مسيرِ انسانِ تمام
يابد، اميالي  پايانِ اميالِ واقعيِ او معنا مي حدومرز و تكثيرِ بي  ارضاي بياين تحققِ طبيعت انسان فقط با. است

صورت  ها را جز به راند و قادر نيست آن ها را به مناطقِ دوردست ناخودآگاهيِ انقالبي واپس مي كه نمايش آن
 چرا كه تحققِ عمليِ اميالِ واقعي، يعني .اش برآورده سازد  تبليغاتي گونه وخيال آميز در هذيانِ خواب وهم

كند، بدون امحاي  اش هرروزه خلق مي ي نيازهاي كاذب و اميالي كه سيستم براي استمرارِ قدرت الغاي همه
  .پذير نيست نمايشِ كااليي و فراگذريِ مثبت از آن امكان

 مگر يرندنه مورد استفاده قرار گا آزادتوانند ي نمشمارش ي بي آزاد گردد و دستاوردهاتواند ي مدرن نميخِتار
 معنا و محصولِ يط،كارگرانِ فاقد قدرت بر شرا: راند يها را واپس م  آنيخ تارين كه ايروهاييتوسط ن

رِ  افزون بر آن وارث هن نيز فلسفه بود، اكنونرث از همان قرنِ نوزدهم وايا پرولتاركه همچنان. هايشان يتفعال
 همزمانِ هنر و يدنِ بدونِ تحقق بخشتواند ياو نم.  شده است روزمرهي نقد آگاهانه از زندگينمدرن و نخست
 اند، سرلوحه و يز چيك او هر دو ي براي زندگييرِساختنِ جهان و تغ دگرگون.  خود بپردازديفلسفه به امحا

 جبر، و يت موجود به مثابه حاكمي اللِ جامعه طبقه، انح  او را به مثابهي كه امحايرند ناپذيك تفكييشعارها
 ي  همهي  آزادانهي و بازسازيكالنقد راد.  خواهند كردي را همراهي آزاديِران  سرانجام ممكن به حكميِدسترس

 ي  آزادشده در ساختنِ همهينندگيِ و آفريگانه، ازخودبيت واقعي از سوشده يل تحميها رفتارها و ارزش
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 همگان، جشنِ ي  ساختهي است كه خواهد توانست همچون شعري تنها شعري،ندگ زيدادهايلحظات و رو
 اند مناديانِ آن كه اي ي زندگيرا زيستند، اصالً انقالب نيااند   جشنيا ي پرولتريها انقالب.  را بازشناسديانقالب

 بدونِ زمانِ ستني جشن خواهد بود، زين اييِ غايت عقالنبازي،.  خواهد شديده جشن آفريخود در حال و هوا
  .به رسميت بشناسد خواهد توانست ي بازين كه اهستند ي بدونِ مانع تنها قواعديابيِ مرده و كام

   
    
   
  
  

 
 
 
 
 
 * .اي است از ماركس ربايي يا دخل و تصرف در جمله  مضمون- 1
 *.اش بوده است زمان در حال نوشتن گم در آن  است كه رائول ونهداني ي زندگي رسالهيه برگرفته از متنِ  نقل قول از فور- 2
 .]م. [ها با تعويضِ حروف آخرشان نوشته شده است انداختنِ آن  به منظور استهزا و دست Passeron و Bourdieuهاي  نام - 3
4 - Marc Kravetzحاديه دانشجوييِ يونف شهرتي به هم زده بود؛ اين نمايندهها در ميان رهبرانِ ات سال  در آن  ي شيك و پيك

 با Temps Modernesي  در نشريه1964او در :  خطر كند»  پژوهش نظري« ي  مجلس مرتكبِ اين اشتباه شد كه در زمينه
به افشا و نكوهشِ موضعِ ي ادواري  اي از سنديكاليسم دانشجويي ستايش كرد و يك سال بعد در همان نشريه انتشار مقاله

  .اش پرداخت قبلي
  .بريم ها به كار مي جا مفاهيمِ نمايش، نقش، و غيره را به معناي سيتواسيونيستيِ آن  ناگفته پيداست كه ما دراين- 5
  .]* ، يكي از اعضاي گروه بوده استRobyنهاد  اين فورمول پيش. [ شاشند اش مي رينند به ماتحت اش نمي  وقتي به دهان- 6
 اين عبارت .devant le manque d’intérêt général, d’intéresser à son manque particulier: ي فرانسوي اين است  جمله- 7

گم و خود مصطفي خياطي، يعني با ايجاز و استحكام در  خصوص دبور، ونه ها، به اي است از سبك خاص سيتواسيونيست نمونه
انيم كه متن مصطفي خياطي در بازبيني ِ آن از لحاظ سبك نيز مورد تأييد اعضاي ديگر هم د و امروزه مي. عين چند معنايي

مصلحت  ( intérêt général، فعلِ مربوط به آن، و نيز تركيبِ  )توجه، عالقه، فايده  ( intérêtي  به هرحال براي كلمه. بوده است
خوبي در ترجمه  ر فارسي نداريم تا سبك و معناي اين جمله را بهاي د دست و روان و جاافتاده هاي يك معادل) و منفعت عمومي

. ي عام به كمبود خاصِ او توجه شود تا در برابر فقدانِ فايده: توان ترجمه كرد گونه هم مي جمله را براي مثال اين. حفظ كنيم
  .] م[
 .تهنگام كارگر توهمِ ارتقايافتن نداش  اما بدون آگاهيِ انقالبي؛ چون در آن- 8
9 - irréellement ما هم به عمد همين معادل را در ترجمه . ي رايجي نيست در فارسي، كلمه» غيرواقعاً« در فرانسوي نيز مثل

  .]م. [بريم به كار مي
  * .نهاد كرده است  پيشJoubert اين فورمول را ژوبرت - 10
تراعِ ارجاعاتي در مورد حريم دانشگاه در قرون وسطا ، دارِ ليبراليسمِ جاهل بدانند به اخ كنند خود را طرف  چون جرأت نمي- 11

 ]».م«. اين فورمول پيشنهاد گي دوبور بوده است. [ پردازند مي ،»دموكراسي ِ فاقد آزادي « ي  يعني دوره
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« مكاتبه با يك متخصصِ سيبرنتيك و نيز تراكت سيتواسيونيستي . 9، شماره انترناسيونال سيتواسيونيست. ك. ن- 12

 .عليه نئوپروفسور آبراهام مول» پشت در ويترين  الك
شان  كند كه اغلب وبيش مترادفي نيز داللت مي بر معاني كم» گريختن و رها شدن «  ، بر گرد معناي اصليِ échapper فعل - 13

اختيارش نيست شود، در كف  دهد، دستگيرش نمي اش قد نمي گريزد، عقل اش مي از چنگ: شود در اين جمله به ذهن تداعي مي
  .]م. [و از اين قبيل معاني

 .از آثار ويلهم رايش. كاركرد اورگاسم، و نيز ي جنسيِ جوانان مبارزه. ك. ن- 14
جا  شان به آن اش، استفاده از غل و زنجير براي بردن شناس در برجِ تيمارستاني ي مردم به مطبِ روان  به هنگامِ احضار بقيه- 15

: اي در گتوِ دانشگاه باز شده است رفته دانشجو كافي است به وي اطالع دهند كه مراكزِ كنترلِ پيشولي در مورد . ضروري است
 .  شود هاي نوبت ضروري مي جا كه توزيعِ شماره رساند، تا بدان جا مي او خود را با سر به آن

  .]م. [ساز  فيلمLelouche و Godard نويسنده؛ Robbe Grillet و Pérec به ترتيب - 16
 توسط 1963كه در » دانِ تاريخ به زباله« ها، رجوع كنيد به تراكت  ها و از بين رفتنِ اُرگانِ آن ي باند آرگومنتيست  در باره- 17

 تا 1956كه از) ها برهان(  آرگومان Argumentsي فلسفي ـ سياسيِ  اشاره به نشريه. [  پخش شدانترناسيونال سيتواسيونيست
  .].م. اند طعنه آرگومنتيست خوانده شده اندركارانِ اين نشريه به در متن حاضر، دست. د شماره منتشر ش28 در 1962

. كرد ي آرگومان همكاري مي شناس، فيلسوف و روانكاو فرانسوي است كه با نشريه  منظور ژرژ الپاساد، جامعه- 18
رائول . »آقاي الپاساد شما يك مشنگ ايد « : ي او چنين نوشته بودند ي خود در باره ها در شماره نهم نشريه سيتواسيونيست

 .]م. [، از او با نقدي كوبنده يادكرده استهاي جوان ي نسل داني براي استفاده ي زندگي رسالهگم نيز در كتابِ خود،  ونه
 .هاست  كتاببرند، دزديدنِ اين ها حاال ديگر آن را به كار مي تر كنيم، و باهوش حلي كه در اين مورد اكيداً سفارش مي  راه- 19
شان؛ اين ماجراها نشان  مراتبِ مربوط به هركدام شان با سلسله  و همتايانِ مسيحيU.E.Cآخرين ماجراهاي :  با ارجاع به- 20
  .شان نهفته است]اربابان[ها از استادان  برداريِ همگيِ آن ها در فرمان ي اين آدم دهد كه تنها وحدت موجود ميان همه مي

 * .ي پروپاقرصِ پديدارشناسي بوده، اضافه شده است نهاد گي دوبور، كه درآن موقع خواننده ت و به پيش عبارت از هگل اس- 21
 .كنند بلكه خواهان ابرازِ آن هستند  به اين معني كه جوانان نه فقط اين بحران را احساس مي- 22
، جواناني بودند كه كت يا كاپشن سياه ي پنجاه ميالدي ، در دههGreaser ، به انگليسي Blousons Noirs به فرانسوي - 23

ها معرف يك زيرفرهنگ اعتراضي  سال شدند، رفتار و لحني خشن داشتند و در آن پوشيدند، موتورسيكلت سوار مي چرمي مي
  .]م. [بودند

 .]م. [»شود وخو مي موسيقي باعث تلطيف خلق« : آميز به اين عبارت فرانسوي اي طعنه  اشاره- 24
25 - Provos ها، نام جنبشي اعتراضي در هلند بين سالكاتور، تحريك نام.   ميالدي70 تا 65هاي  ، پرُوپرُو ها،   كننده شان مخفف

  .]م. [گرفتند هاي ليبرتري ـ آنارشيستي قرار مي بود و در طيف جنبش
 .]م. [ح كرده بوداميز به مفهومِ پرُوتاريا كه جنبش پرُو مطر اي طعنه بر وزنِ پرولتاريايي، اشاره - 26
هاي مختلفي برايش قائل   گرفته شده، كه ريشهhooliganي انگليسيِ   هوليگان، كه خود از واژهхулиганي روسي   از كلمه- 27

  .]م.[كند كه اصلِ واژه را به كار بريم جا اقتضا مي بافت متن در اين. »اشرار« به معني . اند شده
 و اختصاصيِ اعضاي دولت را كشف و علني  العاده محرمانه هاي ضداتميِ فوق گاه اتم پناهدارانِ جنبش ضد   كه در آن، طرف- 28

 .كردند و سپس مورد حمله قرار دادند
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