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  ٢٠١٤  اگست٠٤
  

  ١٩١۴و اشباح  ٢ ٠١۴

 

انی که ، زم١٩١۴دم   ديگر، يعنی مشخصاً يک قرن پيش در سپيدهسيدن سال جديد، خاطرات يک سال نوبا فرا ر

  .شوند شدند، مجدداً زنده می يا، ھدايت میؤ در يک رئیای ھولناک، تو گو ھا انسان به سمت ورطه ميليون

يکصد سال از . روی خود را داشتند بينی وقايع پيش  پيشئی، افراد معدودی توانا)١٩١۴(در روز تحويل سال آن سال 

فريقای جنوبی، اجنگ در .  از يادھا رفته بود يتانياکم در بر دست  جنگۀزمان نبرد واترلو گذشته بود و خاطر

رسيد  کرد، به نظر می گاه در آن غروب نمی ی که آفتاب ھيچئامپراتور. زدوخوردی بيش نبود و با پيروزی خاتمه يافت

  .شمول خود اطمينان خاطر پيدا کرده نسبت به تفوق جھان

پروس و  خاطرات جنگ فرانسه. اوضاع يکسان نبود) English Channel(صحيح است که در سرتاسر کانال مانش 

ھای مونمارتر،  ستاد ارتش در انتظار انتقام بود اما در خيابان. ھا ھمچنان باقی بود المانلورن به دست  تسخير آلزاس

  .الوقوعی داشته باشد انداز قريب رسيد که چشم ھا جوش و خروش زيادی داشتند و جنگ به نظر نمی کافه

 ۀکنند داری ضمانت که ظھور سرمايه م قرن نوزدھم، ليبراليسم يعنی نمود سياسی باوری راسخ به اينبرای بخش اعظ

ای از موفقيت اقتصادی را که  بيشتر کشورھای اروپای غربی دوره. پيشرفت انسانی است، کتاب مقدس بورژوازی بود

آھن نقش   ن، کشتی بخار و راهولفي ت نولوژی جديدتک. گاه پايان نخواھد يافت، از سر گذرانده بودند رسيد ھيچ به نظر می

 کردند، نقشی که حتی از نقش اينترنت ھم در دوران ما ءديگر ايفا تری در نزديک ساختن جھانيان به يک انقالبی

  .تر بود اساسی
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ری باور بسيا» .امروز بھتر از ديروز و فردا بھتر از امروز«: شدند صلح و آسايش به عنوان وضعيتی عادی تلقی می

 سريع علم و تکنولوژی ۀتوسع. اند که جنگ ناممکن است ديگر ادغام شده داشتند که اقتصادھای اروپا به حدی در يک

 بود ١٩١۴ گستبا اين حال در ماه ا. وچرای تفوق تمدن غرب چون  پيشرفت داشت، ضامن بیۀحکايت از مارش پيوست

اروپا و کل . باره ناعقالنی شد نمود، به يک آنچه عقالنی می. داديای زيبا جای خود را به کابوسی دھشتناک ؤکه آن ر

  .ور شدند جھان در رقص ھولناک مرگ غوطه

ای برای  تکنولوژی مدرن، از عامل نيرومند پيشرفت تبديل به وسيله.  مقابل خود شدۀچيز تبديل به نقط شبه ھمه يک

در عوِض تجارت . ای را در مقياسی ھولناک ايجاد کرد ابقهس ترين ابزارھای کشتار جمعی شد و ويرانی بی توليد شيطانی

 به جای ليبراليسم و  .جا سربرآوردند در ھمه) protectionist(گرايانه از توليدات داخلی  آزاد، موانع حمايت

خود  ميليون نفر زندگی ٩کم  دست. گری، سانسور و ديکتاتوری به شکلی آشکار يا مبّدل پديدار شدند دموکراسی، نظامی

 از دست  .]م. ھای مکانيزه يکی از صفات جنگ جھانی اول به علت استفاده از سالح[» سالخی مھيب«را در دوران 

  .دادند

  

  علل جنگ

يا ( طبيعی نوع انسان ئیجو ھا و نبردھا پيامد ناگزير پرخاش شود اين است که جنگ ای که به تکرار گرفته می نتيجه

چيز را  در واقعيت، اين گفته، توضيحی است که ھيچ). ھا باور داشته باشيم ز فمينيست برخی اۀمردھا ھستند، اگر به گفت

بريم؟ چرا  ھا به صورت طبيعی وحشی ھستند، چرا ما ھمواره در وضعيت جنگ به سر نمی اگر انسان. کند ن نمیييتب

  گسلد؟ جامعه به سادگی خود را از ھم نمی

ای  توانند به نقطه آورند که می   طبقاتی سربرمیۀ است که در جامعئیاھ ھا بيانگر تنش در واقع، وقوع مقطعی جنگ

 ۀاين ايده پيشتر توسط کالسويتز در گفت. آميز مرتفع شوند بحرانی برسند که در آن، تناقضات تنھا با ابزارھای خشونت

که (ل جنگ جھانی اول ن علييبه منظور تب» . ديگر استئیجنگ تنھا تداوم سياست با ابزارھا«: مشھورش بيان شده که

  .، روش علمی تحليل مارکسيستی ضرورت دارد)به تفصيل در مقاالت آتی به آن خواھيم پرداخت

داری را متأخرتر از بريتانيا و فرانسه اتخاذ   بود که مسير سرمايهالمانموقع  ، جنگ محصول ظھور بیئیدر تحليل نھا

افت يی  خود را منکوب و تابع رقيبان قدرتمندی مالمان. ه وجود آوردناپذيری ب اين امر تناقضات جديد و تحمل. کرده بود

، در ١٨٧١ حاکم در برلين پس از کسب پيروزی آسان بر فرانسه در ۀرگج. بردند يای امپراتوری منفعت میکه از مزا

  . آوردای برای جنگ بود تا اجازه دھد بر اروپا حاکم شود و قلمرو، بازارھا و مستعمراتی به چنگ پی بھانه

توان گناه جنگ را بر گردن يک ملت مشخص انداخت،  ول جنگ بود؟ اين ايده که میؤ مسالمانآيا اين به آن معناست که 

» چه کسی نخستين گلوله را شليک کرد«که  طور که نکوھش بر مبنای اين نادرست و سطحی است، درست ھمان

بارتر از  اما فاجعه.  بودجيمای وحشتناک برای مردم بل  تجربهشک  را فتح کرد و اين بیجيم، بلالمانارتش . نادرست است

  .قرار داشتند»  بيچاره و مفلوکجيمبل« مستعمراتی در کنگو بود که تحت حاکميت ۀھا برد آن، رنج ميليون

ا اين ب. ھا درآمده بود المان به تسخير ١٨٧١گيری آلزاس و لورن را داشتند که در  ھای فرانسوی قصد بازپس امپرياليست

طور که بعدھا در   را نيز داشتند ھمانالمانلند و به انقياد کشيدن و سرکوب و چپاول مردم  حال، قصد تصرف راين

بودند، يعنی جنگ برای دفاع » جنگی تدافعی« در حال انجام ئیھای بريتانيا امپرياليست.  ورسای شاھد آن بوديمۀعھدنام

 را در قالب ئیفريقااھا ھندی و  ين امپرياليست در جھان که ميليونگرتر از موقعيت ممتاز خود به عنوان چپاول

ھای  توان در مورد ھر يک از ملت مسلکانه را می ھمين برآوردھای کلبی. داری استعماری از آِن خود داشت برده

  .ھا، تشخيص داد ترين آن شان گرفته تا کوچک ترين متخاصم، از بزرگ
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عوامل متعدد ديگری ھم .  دشوار نيست١٩١۴ ۀت ناشی از بازانديشی، فھم داليل فاجعبا نگاه به گذشته و ھمراه با معرف

ھای  طلبی ھا و جاه مجارستان بر سر تسلط بر بالکان - در اين ماجرا نقش داشتند، از قبيل جنگ بين روسيه و اتريش

ھای  بار جنگ سبعيت خون. تزاريسم در جھت آزادسازی قسطنطنيه از دستان متزلزل امپراتوری رو به افول عثمانی

  به جان يک١٩١۴رفت که پيش از  ھای بزرگ تقريباً می  بالکان ھشدار بود و در چندين موقعيت، قدرت١٩١٢ -١٣

  .ديگر بيفتند

بريتانيا و . پيوندد کردند که جنگ به وقوع نمی ھای ھشداردھنده، بسياری از مردم فکر می رغم تمام نشانه با اين حال، به

ديگر وارد جنگ  ھا به طور حتم با يک آيا آن. ديگر بودند ترين شرکای تجاری يک  از اياالت متحده بزرگ پسالمان

استدالل !) ھا نگاه دارد خدا ما را از شّر اين(صد سال بعد، برخی از دانشگاھيان فرھيخته  شدند؟ حتی امروز، يک نمی

حلی ديپلماتيک يافته شود و بشريت ھم  توانست راه که می وجه ضرورت نداشت و اين ھيچ کنند که جنگ جھانی اول به می

  .توانست از حجم عظيمی از ناراحتی غيرضروری اجتناب ورزد و شادتر از ھميشه به زندگی خود ادامه دھد می

جويان احساساتی، بلکه حتی   ما و صلحۀ، نه تنھا برای دوستان دانشگاھی فرھيخت»سالخی مھيب«صد سال پس از  يک

 زندگی ۀ فايد ، از دست دادن بی»بيھودگی جنگ«مداران بورژوا امر مرسومی است که دريا دريا به خاطر  ياستبرای س

اين واقعيت . تا تکرار نشود» از تاريخ بياموزيم«کنند که بايد  ھا ما را مطلع می آن. و غيره و غيره، اشک تمساح بريزند

. ھا را به خود جلب کرده است رسد که توجه آن شوند به نظر می ھا سالخی می مسلّم که روزانه ھزاران نفر در جنگ

نوشت تنھا درسی   حق بود ھنگامی که میهدھد ھگل چقدر ب اند که نشان می کم پنج ميليون نفر در کنگو ھالک شده دست

  .کس چيزی از آن نياموخته توان از تاريخ گرفت اين است که ھرگز ھيچ که می

ھا به درآورد و آن را به دستان  نرالجداران و  مداران، بانک  را از دستان نااليق سياستشد انجام امور جھان اگر می

چه جای ! شد جھان به دست باوقار ِخرد اداره شود اگر می! ھا سپرد نھايت خردمند دانشگاه ھا و آقايان فرھيخته و بی خانم

 ھزار سال، ثابت کرده که امور بشری ١٠به مدت کم  متأسفانه، کل جريان تاريخ بشر، دست! وقت شد آن ای می فرخنده

اش، اغلب به  رغم تعصبات ايدئاليستی اين را پيشتر ھگل ھم گفته بود، کسی که به. اند ھرگز به دست ِخرد اداره نشده

  .فرمايند ھا حکم  ملت شد و چنين نوشت که اين منافع ھستند و نه ِخرد که بر زندگی حقيقيت نزديک می

  

  ی ديگری در دوران اخير به وقوع نپيوسته است؟چرا جنگ جھان

تواند مفيد   تاريخی تا حدود مشخصی میۀ يافت؟ مقاي١٩١۴آيا ممکن است تشابھات سودمندی ميان اوضاع امروز و 

کند اما اين  تاريخ به واقع خود را تکرار می. باشد اما ھمواره الزم است که اين حدود را به شکلی راسخ در خاطر داشت

  .دھد را دقيقاً به يک نحو انجام نمیکار 

بار ديگر به نحوی انفجاری در  داری يک  اين است که امروز، تناقضات سرمايه١٩١۴ترين تشابه ميان امروز و  اساسی

گيری با دوران پيش از جنگ   که تشابھات چشم داری  سرمايهئیدوران طوالنی شکوفا. اند مقياس جھانی پديدار شده

ترين بحران اقتصادی در کل  ما اکنون در گيرودار جدی.  منتھی به پايانی دراماتيک شد٢٠٠٨ در سال  جھانی اول دارد

  .داری ھستيم  سال حيات تاريخی سرمايه٢٠٠

ھا را در  داری را از ميان نبرد بلکه صرفاً آن سازی تناقضات بنيادين سرمايه خالف نظريات اقتصاددانان بورژوا، جھانی

گر  داری جلوه سازی اکنون خود را به عنوان بحران جھانی سرمايه جھانی:  از پيش بازتوليد کردتر مقياسی گسترده

شورش نيروھای مولّد عليه دو مانع بنيادی که جلوی :  است١٩١۴دليل اساسی بحران دقيقاً ھمان دليل بحران . کند می

  .گيرند ملت را می پيشرفت انسان، مالکيت خصوصی ابزارھای توليد و دولت
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کارل کائوتسکی . دھد سازی به نزاع ملی خاتمه می ھای سابق مانند اريک ھابزبام باور داشتند که جھانی مارکسيست

و . جنگ جھانی اول پوچ بودن آن نظريه را ثابت کرد. ين چيزی را يکصد سال پيش گفتنريويزيونيست، دقيقاً ھمچ

لنين با کتاب کالسيک خود، . يونيسم ھابزبام استمايگی نئوريويز ، نشانگر بی٢٠١۴اوضاع جھان ما در سال 

سان   وسعت نظر بسيار بيشتری داشت، کتابی که امروز نيز به»داری  سرمايهۀباالترين مرحلبه مثابۀ امپرياليسم «

  .دردبخور است روزی که نوشته شد، بسيار بديع و به

 جنگ ۀوسيل وقعيت سعی کردند تناقضات خود را بهھا در دو م امپرياليست. ھای مھمی در ميان است با اين حال، تفاوت

ھا  تواند دوباره روی دھد؟ در واقع، تناقضات بين امپرياليست  چرا اين اتفاق نمی١٩٣٩٫ و ١٩١۴در : مرتفع سازند

 الی که بايد پرسيد اينؤس. توانست منجر به جنگ شود افتاد، می امروز به حدی شديد است که اگر اين اتفاق در گذشته می

  بار ديگر در وضعيت جنگ قرار ندارد؟ به چه دليل جھان يک: است

 المانلورن توسط   يا تصرف آلزاسجيمای در تسخير بل ھيچ نکته.  در مقياسی جھانی استء قواۀريافتييپاسخ در توازن تغ

تمام . داش در دست دار ل کل اروپا را به ميانجی قدرت اقتصادیو پيشاپيش کنترالماننيست، به اين دليل ساده که 

ای شليک  گيرند، بدون آنکه گلوله می.] م. المانبانک مرکزی جمھوری فدرال [ندزبانک وتصميمات مھم را مرکل و ب

 تا بالفاصله ال را پرسيدؤ شروع کند؟ کافی است که اين سالمانشايد فرانسه بتواند جنگ استقالل ملی را از . شده باشد

  . آن روشن شودئیمعنا بی

ھا پيش، از ايفای ھر گونه نقش مستقل در جھان دست  ھای کوچک قديمی اروپا، مدت واقعيت امر آن است که دولت

 اروپا شد تا با اياالت متحده، روسيه و چين ۀ مجبور به تشکيل اتحاديئیبه ھمين دليل است که بورژوازی اروپا. شستند

 که در باال ذکرشان رفت، به ئیھا با اين وجود، جنگ بين اروپا و ھر يک از دولت. نی به رقابت بپردازددر مقياسی جھا

.  استئی و نيروی ھوائینظر از ھر چيز ديگر، اروپا فاقد يک ارتش، نيروی دريا صرف. کلی نامحتمل است

» اتحاد «ۀونی ھستند که در پِس وجھل طبقات حاکم گوناگوورزانه تحت کنتر   نيز که وجود دارند، رشکئیھا ارتش

  .کنند خود مبارزه می» منافع ملی« گيرافتاده در يک گونی، برای دفاع از ئیھا سان گربه اروپا، به

اما ھمان قدرت ھم . پيکر اياالت متحده دوام آورد تواند در برابر قدرت نظامی غول از منظر نظامی، ھيچ کشوری نمی

تناقضاتی که .  در اقيانوس آرام وجود دارندجاپانپرواضحی ميان اياالت متحده، چين و تناقضات .  داردئیھا محدوديت

استعماری نيست که بتوان به راحتی  مانده و نيمه اما چين ديگر ملتی ضعيف، عقب. در گذشته، به جنگ منتھی شدند

ه گسترشی است که از قدرت چين قدرت اقتصادی و نظامی رو ب. تصرفش کرد و آن را به بيگاری استعماری فروکاست

  .کند کداً اعالم میؤخود آگاه است و منافعش را م

اياالت متحده پيشاپيش انگشتان خود را به شکل بدی در افغانستان و عراق سوزانده است و نتوانست در سوريه مداخله 

آميز  اند اعمال تحريکتو  حتی نمیامريکاتوان جنگ با کشوری ھمچون چين را تصور کرد ھنگامی که  چگونه می. کند

  .الی بسيار انضمامی استؤ شمالی را پاسخ دھد؟ اين سوريایاز جانب ک

  

  جنگ و انقالب

رھبران سوسيال . ، توھمات بورژوازی به دست رھبران جنبش کارگری در اروپای غربی پخش شد١٩١۴پيش از 

آوردند  کردند و طنين راديکال به وجود می می طبقاتی را ۀھای سوسياليسم و مبارز دموکرات، در حالی که چاپلوسی ايده

انداز انقالب سوسياليستی به نفع  دادند، اما در عمل، از چشم ھای انقالبی در روز اول می ترتيب می و حتی سخنرانی

 آميز، تدريجی و توانند به نحوی صلح ھا می طلبی اين انگاره بود که آن منظور از اصالح: طلبی دست کشيده بودند اصالح

  .داری را تبديل به سوسياليسم کنند ای نامشخص سرمايه دردسر در آينده بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 که در آن زمان لنين، تروتسکی، روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت نيز  ھا المللی سوسيال دموکرات در ھمايشی بين

متعھد به مقابله با ھر نوع  رأی دادند که انترناسيونال را ئیھا نامه  يکی پس از ديگری به نفع قطع ھا بودند عضو آن

ای  ھا برای شروع جنگ، و حتی منفعت بردن از اوضاع به منظور سازماندھی مبارزه تالشی از سوی امپرياليست

  .کرد داری و امپرياليسم می انقالبی عليه سرمايه

 کارگر از ۀيت خود به طبقنھا با روسياھی بی) ھا ھا و ايرلندی ھا، صرب به استثنای روس(تمام رھبران انترناسيونال دوم 

ھا کارگر به طور يکسان  در نتيجه، ميليون. خيانت کردند» پرستانه ميھن «ئیبر مبنا» ھا آن« حاکم ۀطريق حمايت از طبق

طنزی » کارگران جھان متحد شويد«بخش  فراخوان وحدت.  فالندرز شدندۀآلود و ُکشند ھای ِگل محکوم به مرگ در زمين

ديگر را در راستای منافع اربابان خود   يکئیی، فرانسوی، روسی و بريتانياالمان کارگران نمود زيرا دلخراش می

  .با اين وجود، جنگ امپرياليستی به انقالب منتھی شد. وضعيت مطلقاً نااميدانه بود. فرستادند ُکشتند و به کام مرگ می می

اما غياب يک رھبری انقالبی .  ارزانی داشتانقالب روسيه به بشريت راھی برای خروج از کابوس جنگ، فقر و رنج

پيامد آن، بحران و .  برای کشوری پس از کشور ديگر وجود ندارد المللی به اين معنا بود که اين امکان در مقياسی بين

 ميليون نفر شد و تقريباً موجب فروپاشی تمدن ۵۵تری بود که منجر به مرگ  جنگ امپرياليستی جديد و حتی وحشتناک

  .گشتبشری 

داری کامالً بالقوگی خود را برای پيشرفت از دست داده  دو جنگ جھانی گواه خوبی برای اين امر بودند که نظام سرمايه

تواند راھی برای   کارگر از کار نيفتد، ھمواره میۀداری به دست طبق اما لنين اشاره کرد که مادامی که سرمايه. بود

 در نظر ١٩٢٠آنچه لنين به عنوان امکانی نظری در . ادی پيدا کندھای اقتص ترين بحران عميقاز خروج حتی 

داری وارد  فرد شرايط تاريخی، نظام سرمايه  پيوستگی منحصربهۀدر نتيج.  اتفاق افتاد١٩۴۵گرفت، در واقع پس از  می

  .ق افتادداری پيشرفته به تعوي کم در کشورھای سرمايه دورنمای انقالب سوسياليستی، دست. دوران نو ترقی شد

و امروز نيز رھبران جنبش . ، بورژوازی و مدافعان آن، مست توھمات خود بودند١٩١۴درست در دو دھه پيش از 

ھا حتی بيش از آن زمان، ھرگونه تظاھر به طرفداری از سوسياليسم را به  اين. کارگری ھمين وضعيت را دارند

در . با اين حال، امروز اوضاع به جای اول خود بازگشته است. ندا را پذيرفته» بازار«اند و با کمال ميل  فراموشی سپرده

، تاريخ ١٩١۴طور که در  ھمان. ، محصول موفقيت تبديل به خاکستری در دھان رھبران جنبش کارگری شد٢٠٠٨سال 

  .ھا ھشيارِی دردناکی ارزانی داشته است به آن

کنند؟ کسانی را  ھا قيام نمی عميقی وجود دارد، چرا تودهکنند که اگر چنين بحران  ھا پرسش می بسياری از طرفداران چپ

چرا آن بحران بالفاصله منجر به جنبشی انقالبی نشد؟ چرا . دھيم  ارجاع می١٩١۴پرسند، به  االتی میؤکه چنين س

تنھا دانش . ھای انتزاعی پاسخی به دست نخواھند داد کارگران مشتاقانه متحد نشدند؟ اينجا منطق صوری و تعميم

  .ال بيابدؤتواند پاسخی برای اين س ديالکتيکی است که می

ھاست، ماترياليسم ديالکتيک توضيح   تمام پيشرفتۀبرند کنند آگاھی انسان نيروی پيش ھا، که فکر می خالف ايدئاليست

: جويند میزنان و مردان ھمواره به آنچه که مأنوس است، توسل . کار است  محافظهبی نھايتدھد که آگاھی انسان به  می

برداری   فرمانۀداری عادات ديرين سرمايه. دھند سنت، عادت و امور روزمره وزن زيادی در مغز به خود اختصاص می

  .ابنديی ھا انتقال م دھد که به راحتی از مدرسه به خط توليد کارخانه و از اين رو، به سربازخانه را پرورش می

ھای جمعی و باالتر از ھمه، آن نيروی  مدارس، کليسا، رسانه: ھی دارد حاکم ھزاران راه برای شکل دادن به آگاۀطبق

که  گزينند تا اين ھا ھمواره مسير مقاومت حداقلی را برمی توده. ناميم نامشھود اما قدرتمندی که ما افکار عمومی می

 کند که در ئیھاھا، اخالقيات، دين و باور گری از ارزش ھا را مجبور به پرسش وار وقايع بزرگ، آن  چکشۀضرب

  .ھا شکل داده است شان به افکار آن سراسر زندگی
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 که ئیھمان سربازھا. اين مسيری صاف و مستقيم نيست بلکه بسيار متناقض است. انجامد اين فرآيند مدتی به طول می

چم سرخ را به  سردادند، کسانی بودند که پر١٩١۴بر  و سپتمگستپرستانه در ا ھا را برافراشتند و سرودھای ميھن پرچم

شکافی عظيم دو پديده را از ھم تفکيک . اھتزاز درآوردند و سرود انترناسيونال را سه يا چھار سال بعد به طنين انداختند

  .اين درسی سخت بود اما درسی که به خوبی فراگرفته شد.  شکافی سرشار از رنج زياد، دھشت و مرگ کرد

 ۀ نقط٢٠٠٨اما از منظر تاريخ، سال ، ١٩١۴کم به معنای  ست، دستدر مورد امروز چطور؟ امروز جنگی در کار ني

آيا اين فرآيند برای شما بسيار ُکند . فرآيند فراگيری بزرگ آغاز شده است.  ھمان زمان قلمداد خواھد شدۀعطفی به انداز

وجه  ھيچ  بهئیبا ناشکيباتوان  رود، سرعتی که نمی کند؟ اما تاريخ بنا بر قوانين و سرعت خود پيش می و آھسته جلوه می

  .تندترش کرد

کرد، ناپلئون را ديد که در  عظيم خود، پديدارشناسی ذھن را تکميل می» سفر اکتشافی«، زمانی که ھگل ١٨٠۶در 

کتاب مقدس » !روح جھان را جھيده بر زين اسب ديدم«: سواری بود و ندا در داد که ھای ينا در حال اسب خيابان

ر در وضعيت را ييتوانيد پيشاپيش گواه تغ آيا نمی! به دور و بر خود نگاه کنيد» .بينند دارند اما نمیھا چشم  آن«: گويد می

  .اند ھا شروع به حرکت کرده ھای استانبول و آتن، سائوپائولو و مادريد، قاھره و لسيبون، توده ببينيد؟ در خيابان

کند، اما نه در شکل قھرمانی فردی بلکه در قالب   میئیپيما جا راه م که روح جھانی جديد در ھمهئيتوانيم بگو امروز می

آيند تا سرنوشت خويش را در  کنند و به حرکت درمی گيری می آرام اما با اطمينان نتيجه نام که آرام ھا قھرمان بی ميليون

  .دستان خود بگيرند

شوند،  در سرتاسر جھان گسترده میباری که  ھای خون اغتشاش» .پايان است داری، دھشتی بی سرمايه«: گفت لنين می

ھا نه ھيچ  کنند، اما آن  میئیسرا ھا ناله  در مورد اين دھشتمتوسط ۀ گرايان طبق اخالق. دھند که لنين حق داشت نشان می

  ھا شاننھا و ديگران به درد ، فمينيست»ھاسبز«جويان،  صلح. حلی برای آن ای در مورد علل ماجرا دارند و نه راه ايده

  .کنند و نه به علت اصلی که در نظام اجتماعی بيماری وجود دارد که از نقش تاريخی خود بيشتر دوام آورده ه میاشار

ھا ھمچنين  اما آن. اند داری بار سرمايه ھای بيرونی عذاب مرگ بينيم، تنھا دردنشان  که در برابر خود میئیھا دھشت

 ماست که اين دردھای زايمان ۀاين وظيف. کنند  میء متولد شدن تقالای نو ھستند که برای دردھای ناشی از زايمان جامعه

  .راستی انسانی را سرعت ببخشيم  جديد و بهۀرا تخفيف دھيم و پيدايش يک جامع

ھا خواھيد نشست اگر پيروز  ای از ويرانه شما بر تاُرک توده«: ، گفتئیروزی فردی به دوروتی، مبارز انقالبی اسپانيا

  :ه آن فرد چنين پاسخ داددوروتی ب» .شويد

خواھيم دانست به چه نحو خود را برای آن زمان آماده . ايم ھای ديوار زندگی کرده آبادھا و سوراخ ما ھمواره در حلبی«

ھا و شھرھا را اينجا در  اين ما ھستيم که اين کاخ.  بسازيمئیتوانيم چيزھا زيرا، نبايد از ياد ببريد که ما نيز می. کنيم

ھا را   ديگری نيز بسازيم که جای آنئیتوانيم چيزھا ما کارگران، می.  و ھر کجای ديگر، ساختيمامريکا اسپانيا و

ترين شکی  کوچک. زمين قرار است از آِن ما شود.  نداريمئیھا ابا کم از ويرانه ما دست.  بھترئیو البته چيزھا. بگيرند

 تاريخ را ترک گويد، منفجر و ۀکه صحن را پيش از آنبورژوازی ممکن است جھان خود . در اين مورد وجود ندارد

  ».گيرد  بال و پر می،آن جھان در اين لحظه. اندازيم ھايمان جھانی نو در می ما اينجا در قلب. تبديل به ويرانه سازد
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