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نگاه دو در جهان به کرديرو *تيواقعی بازخوان و خوانش چپ،  

 )یا مقوله شهود /یحس شهود(

 
هشتاد وهفتتيرم پنج بيست  کيومرث عزتی    

                                                                                                         
  آمد شيپ

 افته يسامان رانيا دری اسيس وی اجتماع ،یفرهنگی گر دخالتی برا چپی روشنفکر جنبش که است سده ک ياز شيب

ی های همانگوئ و اه شهيکل اديبن جان بهی ا لرزه ـ شکست با انقالب ی مواجهه ـ وهفت پنجاه ماه بهمن اميق اما. است

ی خيتار ِیبازخوان و خوانش به رای برخ و نمود ليتحمی روشنفکر جنبش به رای گريد کرديرو و انداخت انگارانه ساده

 ی همه دستاورد نيمهمتر ديشا جهان، و خود ِیخيتاری ها تيواقع بازخوانش. واداشت رامونيپ جهان و شيخو شتنيخو

 به را کيالئ اناتيجری ها سيپ و لک که بودی مقعر ی نهييآ بهمن انقالب شکست .باشدی جهان ی گستره در ها انقالب

 ،یهمسوئ نيچن. ساخت  برمال را جامعهی فکر ساختار بر حاکمی کيزيمتافی ها دهيا بای خيتاری همسوئ و کرد آشکار

ی همسوئ نيا اديبن. گذاشت شيمابن را عارفانه وی اسالمی اسيس اناتيجر با جهان، به ما ِیخيتار نگاهی اديبن یِ همگرائ

 مشخصی خيتاری ها تيموقع و جهان بای ريدرگ نه اش موضوع که چرخدی می نگاه ی پاشنه بر کنون تا مشروطه از

 در. رودی م نشانه را ها دهيا ريسا بر دهيا ازی نوع حيترج حالت نيبهتر در که هاست دهيا جهان با رفتن کلنجار بل

 ،یمفهومی بازساز تا آن به دنيشياند و مشخصی نيعی ها تيواقع ادراک ،ینيع وی ماد جهان با رشدنيدرگ قتيحق

 رو نيا از. ستين نگونهيا شان دنيچ هم کنار ا يو کردن اسيق را مختلف ی ها دهيا کهيحال در طلبدی می خاصی توانمند

ی ا دروازه نکهيای برا اما. کندی م احتيس و ريسی فلسف سميآل دهيا سلطه تحت کماکان سم،ياليماتر انيمدع بر حاکم نگاه

 بهی مقاالت سلسلهی ط ادامه در. ميباش داشته کيپرات و زبان ی باره دری سخن ابتدا است الزم ميبگشائی ا مقوله شهود به

  .پرداخت ميخواه کنکرت بصورتی ستياليسوس جنبشی ا مقوله کرديرو

  کيپرات / زبان /انسان
 از خارج انسان. ميباش داشته زبان بهی اشارت است الزم" یا مقوله شهود "و" یحس دشهو "از خودی تلق ِنييتبی برا

ی جار زبان در و کندی می زندگ زبان با انسان. باشدی نم اشی اجتماع وی فردی زندگ به دنيبخش سامان به قادر زبان

 آشکار مان زبان در مای وندگرگ و ميشوی م دگرگونی هست تياليس در ما. است انسانی هست ی رودخانه زبان است،

ی انداز طرح گونه هر رايز. سازدی م ايمه را مانی اجتماعی زندگ  فراگشت ی نهيزم ها دگرگشت نيا و گرددی م

 است بهمانگونه درست ميکنی می زندگ زبان با ما نکهيا از من افتيدر. ميکنی م نييتب زبان با رای زندگی دگرگونی برا

  . انسان بدون زبان که است تصور رقابليغ همانقدر زبان بدون انسان. کندی م ستيز آب در و آب بای ماه که

. بود نخواهد انيم در انسان ازی سخن جهانی ب و هستدی م جهان با انسان است، جهان با انسان دنيهست محصول زبان
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 ـ انسانی بودگ هم با محصول و است افته ياتيح جهان با انسان دنيهست اديبن بر زبان دری ا مقوله و مفهوم واژه، هر

 خيتار ی برتابنده و جهان با انسان دنيهست محصول زبانی اديبن مواد بعنوان هم مقوالت و ميمفاه گان، واژه. است جهان

 کيپرات اديبن بر ابتدا همان از بل ستين ذهن ی طهيح دری موضوع جهان با انسان دنيهست. اند جهان با انسان دنيهست

 رخ جهان با انسانی کنشرفتارها و واکنشرفتار اديبن بر خود ،یذهن طيشرا دنيهست دری دگرگون و تاس افته يسامان

  .افتاد خواهد اتفاق و نموده

 و ميمفاه ها، واژه ازی بيترک کهی جمالت در امر نيا و شودی می جار وی متجل زبان دری ماد جهان از انسان شناخت

 از اش دگاهيد است، جهان با انسان کهيزمان تای ول. مقوله نه و است مفهوم نه جهان اما گردد،ی م سريم هستند مقوالت

 با را ما ،یرامونيپی زندگی ها تيواقع حال نيا با. آوردی م در انيب به مقوالت و ميمفاه گان، واژه کلمات، در را جهان

 نيا. مقوالت و ميمفاه ازی جهان با گريد طرف از و ،ینيع وی ماد جهان بای سوئ از سازد،ی م ارويرو جهان دوگونه

 اي)  ليقب نيا ازی خرافات و اتياخالق مطلق، دهيا خدا، مثل(هستند تيبشری ها ساخته دست ای يا مقوله وی مفهوم جهان

  .  است درآمده شهياند به که اندی ماد جهان با انسانی های ريگ در انگريب

 جهان کدام بای ريدرگی تجلی خيتار ـی اجتماع تيماد بعنوان رانيای ستياليسوس و چپ جنبش که است نيا سئوال حال

" جهان دری ماد تيواقع به ارجاع (بردی م بسر آن در و کندی می زندگ آن با استی جهان بای ريدرگ حاصل ايآ است؟

 جنبش کهيزمان ايآ است؟) یا مقوله شهود(مقوالت و ها دهيا جهان با رفتن کلنجار محصول اي") یکيپرات ـی حس شهود

 با انسانی اجتماع ی رابطه ک يبعنوان رای آزاد نکهيا ا يدارد نظر مد رای آزاد مفهوم ديگوی م سخنی آزاد از چپ

 و رابطه ک يبعنوان شيبرا زمياليسوس چگونه؟ زندی م حرف زمياليسوس از کهيزمان ايآ و دارد؟ نظر در انسان

 ک ی يسازنده که ميمفاه و مقوالت ازی ا مجموعه ا ياست رحمطی انسان نايبی اجتماع وی اقتصاد ،یاسيسی مناسبات

   هستند؟ آرمان

 کيپرات به ادنيبن بل گنجدی نمی تئور ی محدوده در امر نيا که ميبدان است الزم موضوع  جانبه همه درکی برا

 به را خود هان،ج با انسانی واقعی زندگ اديبن بر جهان با شدن ريدرگ که چرا. گرددی م مربوط جنبش نيای اجتماع

 کهی آنجائ از شناخت نگونهيا. است ومحسوس ملموسی ها مؤلفه و ناتيتع از سرشار جهت نيبهم رساند،ی می آشکارگ

 خواهد گذار ميمستق عمل به همی سادگ به است درآمده شهياند به که باشدی م جهان با انسانی حس وی عمل رابطه وستاريپ

 توانی نم نيبنابرا زد،يخی م بر کيپرات از است انسانی اجتماعی زندگ ازی تاروسيپ جهانی ماد تيواقع شناخت. کرد

 جهان بای ريدرگ اما. نکرد دايپ محسوس و ملموسی شناخت آن از و کردی زندگ جهان با ستياليماتری شمندياند بعنوان

ی م احتيس و ريس اعاتانتز در ستينی ماد جهان بای حس وی عمل ی رابطه محصول کهيآنجائ از ها دهيا و مقوالت

ی نگاه نيچن جهينت انيجر نيای برا عمل وی تئور نيب افتادن فاصله. دارد فاصله هم عمل انيجر از آن مترتب و دينما

 جهان با شدن ريدرگ جهينت ديبا را دگاهيد نيا جانب از کردن موکول و دادن سوق گريد ی مرحله به را عمل. است

.** است شده دارد؛ وجودی خيتار بطور کهی اسي،سیاجتماع ،یاقتصاد مناسبات نيزگيجا که دانست ميمفاه و مقوالت

 اتفاق نيا باز باشند همی ماد جهان از برگرفته رودی م آنها از سخن کهی مقوالت اگر حتا که است ذکر به الزم البته

ی ول دادی م ارائه جهان ازی ستيلرئای ريتفس مواردی اريبس در بود ستيآل دهيآ که نيا با هگل نکهيا کما افتاد خواهد

 که است ذکر انيشای فلسف سمياليماتر و سميرئال تفاوت به بنا.  نداشتی ماد جهان وستاريپ بهی چندان ربطی و سميرئال
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  . ستين ستياليماتری ستيرئال هر

 خود اش شروع ی نقطه ايآ نکهيا است، جهان بهی انيجر هر نگاه آغازگاه ميباش داشته توجه آن به ديبای اديبن بطور آنچه

... وی آزاد کار،ی روين کارگر، ی طبقه ،یديتول مناسبات جامعه، از توانی م جهان؟ ازی مقوالت نکهيا ا يباشدی م جهان

 در که یا زنده کاری روين ا يکاری روين مفهوم. کرد ليتأو کنکرت و زنده بطور را کيچيه نکهيا بدون گفت سخن

 رانيا ی جامعهی کاالئ مناسبات از خارج که ستين عام وی انتزاع کاری روين شود،ی م شفرو و ديخر رانيا ی جامعه

 همانی عن يشود،ی م فروش و ديخر رانيا ی جامعه در که استی مشخص و زنده کاری روين بل باشدی دسترس قابل

 رايز. دارد ارتباط آن با چه اگر گردد،ی م فروش و ديخر فرانسه وی جنوب کره ی جامعه در که ستينی کاری روين

ی اسيس ،یاجتماع ،یخيتار ژهيو کاملن ناتيتعی اريبس ازی وستاريپ ،ینيمع ی جامعه درهر کاری روين فروش و ديخر

 خواهد گردش بهی اقتصاد ـی اجتماع مناسبات در اش ژهيو خودی ها ونيفونکس با که است مشخص ِیاقتصاد حتا و

 و ديتول و کاری روين فروش و ديخر از برخاسته هيسرما و کار رابطه استمراری جهان ی گستره در نکهيا رغم به  افتاد

 تشکل جاديای برای بسترسازی چگونگ در شک بدونی هائ تفاوت نيچن کنکرت بصورت. است ازرش اضافه ديبازتول

ی جار رزاتمبا در زين مای انداز طرح در ،ینيمع جهت از و داردی بسزائ نقش کارگرانی طبقات یِ اجتماعی ها

ی کارگر مبارزات دگرگشت. دارد کننده نييتع نقش شان مشخصی ها درخواست و ها خواست به دنيرسی برا کارگران

ی واقعی های ريدرگ نيهم ازی وستاريپ بمثابه زينی دار هيسرما نظام هيعلی طبقاتی ا مبارزه به مبارزه نيا فراگشت و

 بهی اب يتشکلی های تئور و التيتشک ی مقوله از نه افت يخواهد تيماد کاری روين دارانيخر با کاری روين فروشندگان

 ديبا چگونه امروز شانيها درخواست و ها خواست به دنيرسی برا رانيا کارگران نکهيا ! وآن نيا از گرفته تيعار

  . آمد نخواهد رونيب التيتشک ی باره دری انتزاع مقوالت دل از کنند حرکت

 م،يپردازی م رانيا داخل مختلفی فکر اناتيجر کنکرت نقد به کهی مقاالت سلسله به را حثمبا نيا قيتدق و حيتوض

 اديبن بر رانيای ستياليوسوس چپ جنبش ما بزعم که ميکن اشاره است الزم مختصر نيهم بهی مبتن نجايا. ميگذاری وام

 با بلکه اند نشده ريدرگی نيع وی ماد جهان با جنبش نيا روشنفکران. دارد انيجر و است افته ياتيحی ا مقولهی نگاه

 جهان بای ريدرگی برا الزمی توانمند از که آنجا از جنبش نيا. دارندی م مشغول را خود مقوالت و ها دهيا ازی جهان

 وی اجتماع ـی اقتصاد ساختار نکهيای بجا جنبش نيا. بردی م پناهی ا مقوله جهان به ستين برخورداری نيع وی ماد

 کا،يسند الت،يتشک ،یاجتماع طبقات ،یاجتماع اش،انقالب معضالت و کارگر ی طبقه زم،ياليسوس ،یازبورژوی اسيس

ی بررس و ليتأوی نيع وی مادی ها دهيپد بعنوان را... و انيبی زنان،آزاد موضوع ،یمل ی مسئله ،یآزاد حزب، شورا،

 از کيچيه بهی عني. پردازدی م رشانيتفس به و دهدی م قرار بحث موردی ا مقوله وی کتاب بصورت رای همگ کند نقد و

 مشخص بطور را ها نيا ی همه که مييبرآ صدد در نکهيای بجا نيبنابرا شود،ی نم نگاهی اجتماع زنده ماده بعنوان نهايا

 ممکن صورت نيتری کل به ها نيای جملگ به راجع ميبخش سامان را خودی شناخت نيچن بری مبتن و ميبشناس کنکرت و

) یا مقوله شهود بری مبتنی عني(ميا کرده استخراج ها کتابی البال از را احکام نيا ازی مهم بخش. ميکنی م درصا حکم

 درک و بحث ادامهی برا هيزاو نيا از. ميا کرده استفاده بحث ِیچاشن بعنوانی نيعی نمودهای پار از حالت نيبهتر در و

  .    ميپردازی می فلسف سمياليماتر به مطلب ی جانبه همه
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  یفلسف سمياليماتر وی ستياليسوس جنبش 
 جنبش نيا که است نيا موضوع حال و کندی م آشکار را جهان بهی ستياليسوس و چپ جنبش نگاه انيبن فوق سطور

 نگاه هيما بن ا ياست استواری فلسف سمياليماتر اديبن بر جهان به اش نگاه ايآ. بخشدی م سامان را خود فلسفه کدام بری مبتن

 تقدم مانيها نوشته ازی ا گوشه در که ستينی کاف بودن ستياليماتری برا سازد؟ی می فلسف سميآل دهيا را جهان به اش

 وی اجتماع ،یاقتصادی مادی ها تيواقع ازی ليتحل و تأول گونه هر در تقدم نيا که ميباش گذاشته صحه را دهيا بر ماده

  . بگذارد شينما به را خود ديبای اسيس

ی ردپا. رساندی می آشکارگ به ها دهيپد به انسان درنگاه را خودشی اديبطوربنی ستياليماتر ديجهاند که است نيا ما یتلق

 هری نيجهانب فهمی برای عني. بود خواهد درک و مشاهده قابل ميدهی م بدست جهان از ما کهی شناخت در ،یبروز نيچن

   ؟یماد جهان ا يها دهيا جهان با است ريدرگ جهان کدام با مينيبب م،يکن نگاه جهان با اشی ريدرگ به ديبای اجتماع انيجر

 ها انسان ی همه. چرخدی م داردی نيعی دارهايپد با انسان کهی رفتار اديبن بری ماد جهان شناخت ی دروازه ی پاشنه

 امکان که استی مرگازروزی درفرارو اما دهندی م سامان را خود اديبن نيبرای ا بطورساده عملن روزمره دنيزندگ در

  .آمد خواهد بوجودی نگاه نيچن از گرفتن فاصله

 دارندی وی اجتماع تيموقع و شتيمع نيتأم در کننده نييتع نقش که گرددی می امور بر روزمرهی زندگ در انسان نگاه

ی اجتماعی ها تيموقع بهی بستگی حدود تا که ـ شانی توانمند حد در تا کنندی م تالش ها انسان نگاه نيا اديبن بر و

 ،یرفتارهائ نيچن اديبن بر. بخشند سامان تر مناسبی ا گونه به را شيخوی زندگ ـ است شده نييتع شيپ از شانی طبقات

 مختلف اشکال به نيبنابرا ستندين برخوردار الزمی آزاد از شانی زندگ بهی بخش سامانی برا که ابندی يدرم افرادی برخ

 حاصل مطلوب جينتا واکنشرفتارها نيا ازی وقتی متعدد موارد در. دهندی م نشان اکنشو موجود، موانع با مقابله در

ی تر تازهی کنشرفتارها اد،يبن نيا بر و ازندی يم دستی ا ژهيوی کنشرفتارها به ها انسان نيا رفته رفته گردد،ی نم

 کارگران دری ستياليسوسی نگرسازما خود افتيباز ،یکارگر جنبش درونی کنشرفتارهائ نيچن تبارز. رنديگی م شکل

ی محدودی کنشرفتارها و واکنشرفتار رايز ستين کارگر طبقه تحول نشانگر کارگرانی برخی فردی دگرگون اما. است

 المنت کدام بستر بر افراد نگونهيا که است نيا موضوع اما. گرددی نم منجری طبقاتی خيتاری بند صف به کارگران، از

 نيا از دهند؟ سازمان را خود ِیطبقات تيفعال ديبای اجتماع ـی اقتصاد موجود بلقوهی بند صف به دنيبخش تيفعلی برا ها

 با شدن ريدرگ آمدی پ و محصول کهيجائ تا ها دهيا بلکه ستين ها دهيا به مربوطی امر جهان با انسانی چالشگر هيزاو

  . دارندی عمل ـی خيتار اعتبار هستند جهان

 نگاه استی جار درآن و کندی می زندگ آن با انسان کهی جهان جهان؛ با ارتباط در انسانی رگ پرسش به اگر حال نيا با

  . مينيبی م ارويرو) ديجهاند (جهان به کرديرو گونه دو با را خود ميکن

 نيا با را خودی ورز شهياند ازی کرديرو. است آورده ديپد را ها دهيا ازی جهان خ،يتار سراسر در ورزانه شهياند تيفعال

 با بلکه ستندين ها دهيا اش،ی ريدرگ اديبنی گريد ی ورزانه شهياند کرديرو و کندی م ريدرگ گرانيدی ها شگزاردهيپ

 زينی نگاه نيچنی گر چالش ازی بخش ورزانه شهياندی ها ضرورت بری مبتن اما. زديخی برم چالش بهی ماد جهان

ی جملگ بلکه ستندينی انتخابی امر کردهايرو نيا از کيچيه یول. افت يخواهد اختصاص ماده و دهيا رابطه به اجبارن

 به را ورزان شهياند که باشندی می خيتار ی دوره درهر ها ضرورت و تصادفاتی اريبسی دگيتن درهم ازی وستاريي
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ی خاص نگاه اديبن بر که رسانندی می آشکارگ به رای ديجهاند کردهايرو نيا از ک يهر.اند رساندهی نيمعی خيتار تيماد

 موضوع ابدی يم سامان جهان با انسانی ريدرگ ازی متن بر ادنيبن کهی ای نيب جهان رايز. اند افته يسامان جهان به
 جنبش اگر. افت يخواهد دست همی اجتماع کيپرات جهتی هائ افتيره به مبنا نيا بر. است جهان خود اش شناخت

 به هنوز چرا کند؟ی نم گذاری اجتماعی زندگ دری اگشتفر به علت چه به است ريدرگی ماد جهان بای ستياليسوس

 ريدرگی ماد باجهان واقعن اگری ستياليسوس و چپ جنبش کند؟ی م اکتفا تشکل جاديا ضرورت با ارتباط دری همانگوئ

ی عن يکند،ی می زندگ آن در و آن با کارگر ی طبقه که شدی می جهان بالواسطه اش شناخت موضوع که آنجا از بود،ی م

 وی کل شانيها ليتأو و ها ليتحلی کنشرفتار نيچن اديبن بر و افتادی م حرکت به» یحس شهود «اديبن بر اش نگاهی والل

 مقوله شهود «اديبن بر اناتيجر نيا ديجهاندی لوال. است جهان بهی کلی نگاه ی جهينتی بافی کل. ماندی نمی باق مجرد

 مارکس توسط که است گذشته خيتار به مربوط ظاهرن که استی فلسفی های تئور همان نيا و افتدی م دنيگرد به» یا

 بلکه کرد باور کاگر طبقه و مارکسی نام نام به کردن اد يسوگند به دينبا مختلفی های ريگ موضع درکی برا. شد نقد

  . ميکن دايپ دشانيد جهان و جهان به شان نگاه ازی قيعم و جانبه همه افتيباز تا ميکن تالش ديبا

. سازدی م آشکار را جهان شناختی برا ما نگاه ی چشمه سر شهود م،يدار جهان به ما که استی نگاه اديبن دشهو

 دهيپد ِ شناخت به کرديرو. رديبگ شهير اديبن و سرچشمه نيا از که بود خواهد برخوردار الزم تيزوالل ازی زمان شناخت

. باشدی م مزبور ی دهيپدی شناسائ جهت حرکت مبدأ نقطه، نيا گردد،ی م آغازی نيمع ی نقطه از ها نهيزم ی همه در ها

ی م سامان را دهيپد از ما شناخت که استی اديبن همان حال نيع در ـ است گستره ک يمعمول بطور خود که ـ نقطه نيا

 قابل ديرتج و انتزاع بدون) مرکبی ها دهيپد (هستند گستره ،یاسيس وی اجتماع ،یاقتصادی ساختارها که آنجا از. بخشد

 نيهم از دهايتجر تنها نه که چرا. ندازديب مقوالت وی انتزاع ميمفاه ورطه به را ما دينبا ديتجر به ازين اما ستندينی شناسائ

 نيتعی شناسائی برا که داشت ميخواه ازين زينی مفهومی بازساز از لحظه هر در که رنديگی م صورت زندهی ساختارها

. ميبرسان مقصد بهی درست به رای مفهومی باساز و شهياند روند تا ميکن مراجعهی ماد و هزند ارتباطات به هم مجردی ها

 به مجددی ها ارجاع ی همه اديبن که شناخت در حرکت مبدأ تنها نه) شناخت موضوع ی دهيپد خوِد(یحس شهودی عني

 بدون را مشخص ی دهيپد ازی نيتع و مؤلفه چيه نيبنابرا. گرددی م شامل زين را شناخت ی پروسه دری نيع تيواقع

 وی ماد ی دهيپد هر ليتحل وی بررس در که؛ است نيا مسئله. کردی مفهومی بازساز توانی نمی نيع تيواقع به رجوع

ی نقشی مفهومی بازساز در اند داده سازمان را ساختار آن کهی هائ نيتع به ارجاع و ها فاکت دنيطلب شهادت به ،ینيع

 هستندی عمل و ملموس و محسوس کهی ای نيعی ها دهيپد با گريد ما صورت نيا ريغ در که چرا. هستند دارای اتيح

 به ما حواس با و ماده خود با نفکيال ارتباط ل،يتحل در استناد مورد ی ها فاکت تر قيدق عبارت به. ميندار سروکار

 کهی نيع وی ماد امور اديبن بر جهان به ما نگاه اگر پس. دارد ميريدرگ آن با و ميکنی می زندگ جهان با کهی انسان عنوان

 دارد حضوری ماد تيواقع خودی مفهمومی بازساز ی پروسه آنات ی همه در باشد استوار هستند ملموس و محسوس

 ی رابطه بهی نگاه نيچن با و  منظر نيا از حال. نباشد نيمتع وی مادی ا دهيپد خود،ی شناسائ مورد موضوع نکهيا مگر

  .ميپردازی م کارگر ی طبقه با ستيلايسوس کارگران

  کارگر طبقه و ستياليسوس کارگر
 و گر سلطه اتيح به تواندی نم کاری روين فروشندگان و کارگران ما حضور بدون هم لحظه کی يدار هيسرما نظام



 

 6

ی روين گذاشتن فروش معرض بهی عن يخود، ی روزانه عمل نيتر نيروت با ما نيبنابرا. دهد ادامه اشی انسان ريغ

 زين ما م،يکنی م نقشی فايا حاکمی دار هيسرما نظم استمرار و داشتن برپا دری بورژوازی  همپا آن، فروش و کارمان

 را طيشرا نيا تداوم و ميتحک دارد، ارياخت در انسانی بردگ طيشرا حفظی برا کهی امکاناتی تمام با هيسرما با همسان

 کارگران نکهيا با. است کرده سلب ما از رای انسان وی طبقات تيعامل ملکا بطور موجود طيشرا رايز ميبخشی م تيفعل

ی دستمزد نکردن پرداخت و ما کاری روين ديخر قيطر از فقط و فقط هيسرما که دارندی آگاه و دانندی م ستياليسوس

 انيجر در اما باشد،ی م خود ديبازتول و ديتول به قادر ميرسانی م بمصرف ديتول ی پروسه در کهی کاری روين با برابر

 که ميهست آگاه نکهيا با. ميا هيسرما خواست نيتری اديبن نيا ميتسل مان شيخو شتنيخو ديبازتول و ديتولی برا عمل

 گر سلطه اتيح به است قادر اديبن نيا بر و آوردی درم حرکت به قيطر نيا از تنها را ديتول ی چرخهی بورژواز

 تالش عملن داران هيسرما به کارمانی روين دغدغهی ب فروش با اما دهد، ادامه مای اجتماع وی فردی زندگ بر شيخو

 ستين مطلب ی همه نيا. دهد ادامه مان روان و روح وی مادی زندگ بر اش سلطه به قدرت تمام با نظام نيا که ميکنی م

ی ط آن بر افزون بلکه مينهی م گردنی طيشرا نيچن به تنها نه نيروت عمل نيا با مانيهای ا طبقه هم با همراه ما رايز

ی م سامان را جانبه همهی تالش خودی های ا طبقه هم هيعل باالتر و بهتری ها تيموقع کسبی برا حتای شوند نيچن

 که ميکنی م تالش شکل کيو هزار به ميازيب دستی باالتری ها تيموقع به ميتوانی نم خودمان اگر حتا چنانکه. ميبخش

 ما نيامروز اتيح به مربوط تنها دنيزندگ ی وهيش نيا البته. ميساز هموار را" ؟!سعادت" ی جاده مان فرزندانی برا

 و نيتأم رای انسان ريغ نظم اتيح استمرار الزامات و ميا سپرده تنی خوار و خفت نگونهيبد ما هاست قرن بلکه ستين

ی استثمار و انسان بر انسان سلطهی ها نظام در است، گذشته ما بر کهی بار خفت خيتار به ديکن نگاه شما. ميا کرده ميتنظ

 از موجود نظم گماشتگان و پادوها ها، فراش ی همه اند؛ شده انتصاب و انتخاب ما انيم از سرکوبی روهاين شهيهم

 باالتری ها تيموقع بهی اب يدستی برا تالش نيهم ازی وستاريپ ايآ خود نيا و اند شده نيتأم مای های ا طبقه هم درون

    ست؟ين برتر و

 تازهی های جوئ چاره صدد در ديبا لحظه هر که م،يبدان را ها نيا فقط که ستينی کاف ستيکمون کارگر بعنوان نيبنابرا

 شيخوی شخص ميحر به رای زندگ ازی بخش الاقلی وحشی ايدن نيا در تا ميکنی انداز طرح م،يباش ها ارتباط نيا دری ا

 تيعامل به دنياز يدستی برای راهکارهائ افتن ي،یشخص ميحر بهی زندگ ازی بخش کردن تبدل از منظور. ميساز مبدل

 موجود نظم حفظ وقف را خودی مصرفی خواه ادهيز با ما خنيتار ميکرد اشاره همچنانکه اال و استی اجتماع تيفاعل و

 یکنشرفتارها ازی بخش ینيمعی عملکردها قيطر از ميتوانی م چطور و کجا و چگونه که  ميشينديب ديبا. ميا ساخته

 هيعل مان تيعاملی زندگ ازی خاصی ها بخش در که ميابيبی راهکارهائ که دارد ضرورت م،يکنی اجتماع را مانی فرد

 و داده سامان جهت نيا در را جانبه همهی ا مبارزه  است الزم م؟يبخش تينيع را کندی م ليتحم بما هيسرما کهی تيوضع

 از نهيزم نيا دری راهبردهائ بهی ابيدست ،یدار هيسرما نظم با مبارزه کرديرو مهم وجه کي. ميببر شيپ افته يسازمان

 نيچن کهيحال در هستندی هيبدی امور نهايا ميکن فکر که شودی م شروع نجايا از مشکل. استی اجتماعی ها تيفعال

 ليتحم تيبشر به موجود نظم کهی ای انسان ريغ اتيح به بار هزاران کارگر ی طبقه کنون تا بودی م نيچن اگر ست،ين

 ها انگاشتنی هيبد و های انگار ساده گونه نيا ازی فرافکن با نفکيال ارتباطی طبقات زشيخ. بود داده انيپا است کرده

 کرده ليتحم نيزم ی کرهی ها انسان به را خود خاصی طبقاتی بند صف جامعه، بر حاکمی دار هيسرما نظام. دارد
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 ديبای انسانی زندگ ک يبهی ابيدستی برا که ديرس خواهد جهينت نيا به چگونه کارگر طبقه که است نيا موضوع لذا. است

 طبقه کهی ای عملی راهکارها سازد؟ ملغا شهيهمی برا رای مزد کار و کند تيمالک سلب کنندگان تيمالک سلب از

   اند؟ کدام زانديانگی برمی دار هيسرما هيعل طبقه، ک يبعنوان را کارگر

ی بورژواز. دارد وجودی نيع وی ماد بصورتی فرهنگ حتا وی اسيس وی اجتماع ،یاقتصاد بصورتی طبقاتی بندصف

 واحوال اوضاع حفظی برا روز شبانه و کندی م عملی اجتماعی ا بگونه اش منافع قيدق شناخت با طبقه، ک يبمثابه

 برنامه کاری روين فروشندگان ريسا و کارگر قهطب هيعل و بخشدی م سامان رای ا گسترده و جانبه همه تيفعال موجود

 دری قدرتمند حضوری نيع لحاظ به نکهيا رغميعل کارگرانی ول. کندی م حرکت مند نقشه و دارد را خود خاصی زير

 خاصی صفبند جاديا ضرورت به آنکه بخاطری اجتماع وی اسيس لحاظ به هستند دارای اجتماع ـی اقتصادی صفبند نيا

 فينح اريبس حضورشان پردازندی م شانی زندگ به موجود نظم همرنگ و شناسندی نم رای ازين نيچن و دهينرس خود

 تيماد نيچن از کارگران کهيزمان تا و. کند علم قدی دار هيسرما نظام هيعل است نتوانسته هنوز طبقه ک يبعنوان لذا است

 ديام بخشند سامان رای ا جانبه همه و قيدقی های زير برنامهی بورژواز هيعل که نشوند برخورداری ای اجتماعی خيتار

 ادنيبنی ای صفبند نيچنی برا کارگر طبقهی دگرگون اما. استی پرداز اليخ حاکم احوال و اوضاع فراگشت به

 بلکه ديبخش وسو سمتی نيچن نيای هائ تيفعال وی آموزشی ها کالس کانال از آنرا بتوان که ستينی ذهنی موضوع

 انسان تيهو که آنجا از و. گردد طبقه نيای اجتماعی اب يتيهو به منجر که دينمای می ضرور رگرانکا دری راتييتغ

 فراگشت به مشروط زين کارگر ی طبقهی دگرگون لذا استی اجتماع دنيزندگ دری عملی شوند که ندارد تيذهن بهی ربط

 کارگران ی همه نه و است ثابت جهان نيا نه آنجاکه از اما. استی طبقات یکنشرفتارها به اش نيامروز یواکنشرفتارها

 نخواهد ثابت و رييالتغی عملی راهکارها به افتن يدست برخوردارندی تيوضع نيچن درکی برای همسانی توانمند از

 رايز ست،ين آنان معلومات رفتن باال و اطالعات کسب کارگران جانب ازی طبقاتی صفبند درک ميگفت همچنانکه. ماند

ی رانسانيغ و فرودست تيموقع ی جانبه همه شناخت بری مبتن کارگران آورد،ی نم در حرکت به را ها انانس اطالعات

ی کنشرفتارها به شانيواکنشرفتارها لحظه به لحظه که نديآ دچاری رييتغ چنان به ديبا برندی م بسر آن در کهی ا

 را شان تيفعال نينوی نظمی برقراری برا لکهب کنند مبارزه هيسرما ی سلطه هيعل تنها نه که کند گذاری ای اجتماع

 رای جمع خرد به کرديرو ديبا برد مينخواه شيپ ازی کار موجود نظم هيعل دادن شعار با زيعز رزمان هم. بخشند سامان

  .ميبخش سامان را خسازيتار شدن هم با ِطيشرا تا ميبزن دامن ممکن شکل هر به

 موضوع با ارتباط دری دانشجوئ جنبش از" بذر هينشر "و" کارگرانی انقالب  یتهيکم "ازی متون بهی بعد مقاالت در من

 سمياليماتری بجای فلسف سميآل دهيا ی سلطه و" یحس شهود"ی بجا" یا مقوله شهود "شدن نيگزيجای عن يبحث، مورد

  دارد ادامه   .پرداخت خواهمی فلسف
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