
: یادداشتی بر زندگی و آثارش دانیل بن سعید

هوشنگ سپهر

 ه$$ای اخی$$ر چن$$د سال مبارزه با بیماری درگذشت. در سال15 پس از 2010 ژانویه 10دانیل بن سعید در 
 ه$$ای سیاس$$ی و چه$$ره واقع$$یمقاله از دانیل بن سعید به فارسی برگردانیده شده اس$$ت. ام$$ا نظری$$ه

  در محافل چپ ایرانی  دانیل ب$$ن س$$عید را†دانیل بن سعید هنوز نزد ایرانیان ناشناس باقی  مانده است.
 شناس$$ند. ام$$ا ای$$ن فق$$طعمدتاG به عنوان یک فیلسوف مارکسیست و استاد دانشگاه? صاحب کتاب م$$ی

 کن$د. زی$را ک$هبخشی از شخصیت سیاسی اوست و به هی$چ وج$ه ح$ق مطل$$ب را درب$اره اش ادا نم$ی
 های بن سعید، یعنی نقش او در بازسازی نظری و تشکیلتی چ$$پ رادیک$$ال راترین بخش فعالیتعمده

-گذارد. دانیل، نه تنها مبارزی وفادار و پینه فقط در فرانسه، بلکه در سطح جهان، ناشناخته باقی می
 ی جنبش جهانی  طبقه کارگر – و کلیه جنبش های ره$$ایی بخ$$ش و م$$ترقی جه$$ان – ب$$ودگیر در عرصه

-ی گذشته هم ب$ه ش$$مار م$ی،بلکه یکی  از با استعدادترین روشنفکران مارکسیست در طی  چند دهه
 ش$$ناختند، ب$$ن س$$عید کمونیس$$تی انترناسیونالیس$$ت،آم$$د. ب$$رای کس$$انی ک$$ه از نزدی$$ک او را م$$ی
 ناپ$$ذیر ب$$ود. دانی$$ل ب$$ن س$$عید، ی$$ک ره$$بر سیاس$$ی، ی$$کمارکسیس$$تی انقلب$$ی، و مب$$ارزی خس$$تگی

 گ$ر سیاس$$ی، ی$$ک اس$تاد فلس$$فه دری  تظاهرات، یک سخنور و مبل$$غ برجس$$ته، ی$ک مج$ادلهسازمانده
 دانشگاه، یک نویسنده پرکار و صاحب سبک بود. او در عین حال فردی فروتن، خوش برخورد، و ب$ه رغ$$م

یافت.اش حضور میبیماری جانگدازش، در همه جا با لبخند فراموش نشدنی

  در شهر تولوز در جنوب فرانسه و در یک خانواده یهودی بس$$یار تنگدس$$ت1946سعید در سال دانیل بن
 ای در ش$$هر اوران واق$$ع درخانهها پیش از تولد دانیل، در قهوهبه دنیا آمد. پدرش حییم بن سعید از مدت

 ی ک$$ارگر ب$$ود ک$ه درک$رد. م$$ادرش ی$$ک فرانس$$وی از طبق$$هالجزایر با شغل گارس$$ونی ام$$رار مع$$اش م$ی
 18های ضد یهود ترک گفته و به الجزایر کوچ ک$$رده ب$$ود. او در نوجوانی فرانسه را در هنگام اشغال نازی

 سالگی به یک عرب یهودی دل بست. این دختر جوان در دورانی که الجزای$$ر مس$$تعمره فرانس$$ه ب$$ود، و
 ی ویش$$ی ق$$رار داش$$ت،نش$$اندهه$$ای یهودس$$تیز و حک$$ومت دس$$تکشور فرانسه نیز در اشغال آلمانی

 رفت. در همان دوران اس$$ت ک$ه حیی$$م ب$$نهای زندگی میی دشواریبایست یک تنه به جنگ همهمی
 ب$$ودنی هیتل$$ر- ب$ه ج$$رم یه$$ودیسعید به همراه  دو برادر خود توسط حکومت ویشی - دس$$ت نش$$انده
 ی اوراق ه$ویت جعل$ی در اثب$اتدستگیر و به اردوگاه مرگ فرستاده شد. دختر جوان فرانسوی ب$ا تهی$ه

 نبودن» همسر  عرب خود، موفق به آزادی او گردید اما دو برادر دیگر حیی$$م اع$$دام ش$$دند.  ای$$ن«یهودی
 کنند و در تول$$وز یکی  از ش$$هرهای جن$$وبی فرانس$$ه در نزدیک$$ی م$$رززوج جوان به فرانسه نقل مکان می 

  به نقل این م$$اجرا پرداخت$$ه اس$$ت.31اشگزینند. دانیل بن سعید در کتاب زندگی نامهاسپانیا اقامت می
 ترکم 1968و رویدادهای سال این بربریت ی زمانی بین صلهاف"... شگرف این که او اشاره می  کند که 

."ال بود س30از 

 ای ب$از ک$رد ب$ه ن$ام  "ک$افه دوس$تان". ای$ن ک$افه پ$اتوقی ب$رایحیی$$م در تول$وز ب$رای ام$رار مع$اش ک$افه
 های ضد فاشیزم، اعضای س$ابق جنب$$ش مق$$اومت فرانس$$ه وپناهندگان اسپانیولی ضدفرانکو، ایتالیایی

 ش$$د. م$$ادرهای مختلف. جلسات حزب کمونیست محل هم در آن جا برگزار م$$یکارگران مبارز با گرایش
 دانیل فرزند یک کمونارد بود و سرنترسی داشت. او جمهوریخواهی دوآتشه بود و به خاطر این که یکی 
 از اعضای خانواده اش در مخالفت با اعدام لوئی شانزدهم سخن گفته بود به مدت ده س$$ال ب$$ا او ت$$رک

 ی پدر دوس$$تش توس$$ط اعض$$ای ی$$کرابطه کرد! درهمین ایام است که دانیل نوجوان شاهد انفجار خانه
 پ$$درب$$ه گفت$$ه خ$$ودش ب$$ر او ت$$أثیر بس$$یار گذاش$$ت. ک$$ه ای واقع$$هگروه دست راستی- فاشیستی شد. 
 دورانن$$ام ب$$ود. آن پزش$$ک از اعض$$ای جنب$$ش مق$$اومت ب$$ود ک$$ه در دوستش پزشکی کمونست و خ$$وش

 جنگیدند.ها میاشغال فرانسه توسط آلمان هیتلری با نازی
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 تری$ن ش$کی نیس$ت. ام$ا، ش$$رایط ودر این که دانیل فرد بسیار با اس$تعداد و تیزهوش$ی ب$ود ج$ای ک$م
 گی$ری شخص$$یت دانی$ل نوج$$وان ایف$ارویدادهای اجتماعی و خانوادگی هم نقش بسیار مهمی در شکل

ها و …گذاری فاشیستها، کافه دوستان، الجزایر مستعمره، بمبکردند؛ اردوگاه مرگ نازی

  توسط پلیس فرانسه، بر دانیل ت$$أثیر زی$$ادی گذاش$$ت.1962ایریان در متروی پاریس در سال کشتار الجز
  سال داشت به عض$$ویت س$$ازمان جوان$$ان ح$$زب کمونیس$$ت فرانس$$ه16او در همان سال، هنگامی که 

 ه$ای ح$زب کمونیس$ت س$رخورده ش$د. او ب$ه اتف$اقدرآمد. دانیل بن سعید اما به س$رعت از سیاس$ت
 افرادی نظیر آلن کریوین و هانری وبر دست به تشکیل جناح چپ  در آن س$$ازمان زد. در آن دوره پی$$روزی
 انقلب کوبا، تاثیر زیادی بر جوانان رادیکالی مانند دانیل بن س$عید گذاش$ته ب$ود.  او س$رانجام ب$ه خ$اطر
 مخالفت با سیاست حزب کمونیست فرانسه، دررابطه با حمایت از نامزدی فرانسوآ میتران در انتخاب$$ات

 ، از حزب کمونیست اخراج شد. دانیل در همان سال موفق ب$$ه ورود ب$$ه1965ریاست جمهوری در سال 
مدرسه معتبر إکول نرمال سوپرییور شد و به پاریس نقل مکان کرد.

Jeunesseگ$ذاران تش$كل "جوان$ان كمونیس$ت انقلب$ى" (يك$ى از پ$ايهبن س$عید دانیل   Communistes 
Révolutionnaires,  JCR گردی$$د و همچنی$$ن، يك$$ى از گردانن$$دگان اص$$لی ی$$ک تش$$کل۱۹۶۶) در س$$ال  

  در فرانسه بود1968های اصلی جنبش ماه مه دانیل از چهره مارس شد. ۲۲دانشجویی به نام جنبش 
 بند باقی  ماند و  مبارزهو در زمره رهبران نادری     بود که تا آخرین روز زندگی به باورهای انقلبی خود پای

کرد.

 ، حکومت ژنرال دوگ$ل رئی$س جمه$ور وق$ت فرانس$ه، س$ازمان "جوان$ان1968دادهای ماه مه در پی روی
  را غیرقاونی اعلم کرد و رهبران آن سازمان را تحت تعقیب قرار داد. دانیل ب$$نJCRکمونیست انقلبی" 

 ی م$$ارگریت دوراس نویس$$نده سرش$$ناس، پنه$$ان ش$$د. ب$$نسعید به زندگی مخفی روی آورد و در خانه
 ،68م��ه  وب$$ر  نخس$$تین کت$$اب خ$$ود ب$$ه ن$$ام " س$$عید در من$$زل م$$ارگریت دوراس، مش$$ترکاG ب$$ا ه$$انری

 ی آن دورهکنن$دهو ح$ال و ه$وای دگرگ$$ون ۱۹۶۸ را نوشت. این کتاب از روی$داد های س$ال 1"کلی تمرین
 Ligue Communiste "اتحادیه کمونیست های انقلبی" (1969سخن می  گوید. دانیل بن سعید در سال 

Révolutionnaire,  LCRرا با کمک آلن کریوین و دیگر هم فکرانش تأس$یس ک$رد. او ت$ا آخری$ن روزه$ای ( 
-های انقلبی یکی از بخش های اصلی بی$$نحیاتش از رهبران آن محسوب می  شد. اتحادیه کمونیست

 ه$$ایالمل$$ل چه$$ارم ب$$ود. دانی$$ل انترناسیونالیس$$تی معتق$$د ب$$ود. او ع$$الوه ب$$ر زب$$ان فرانس$$وی ب$$ه زب$$ان
 یابی س$$ازمان های چ$$پ رادیک$$ال در آمریک$$ایاسپانیولی و پرتغالی مسلط بود و نقش مهمی در سامان

لتین، اسپانیا و پرتغال داشت.

  به مناسبت دویستمین سالگرد انقلب کبیر  جشن گرفت. اما این جشن۱۹۸۹کشور فرانسه در سال 
 زحمتکشان و پابرهنگان فرانسوی اواخر قرن بیستم نبود. بلکه جشن نوادگان? غاصبانی بود که به یم$$ن

- بودن$$د. هم$$ان تاری$$خخ$$وار دروغی$$ن انقلب ک$$بیر فرانس$$ه ش$$دهترور و خفقان ناشی از ترمیدور*، میراث
 پردازان قلم ب$ه م$زدی ک$ه هن$$وز در مض$رات انقلب، "قه$ر" و "خش$ونت" ص$دها کت$اب ونویسان و نظریه

 ای از تاریخ معاص$$ر فرانس$$ه ب$$ود ک$$ه دانی$$ل ب$$ن س$$عید دو کت$$ابنوشتند. در چنین دورههزاران مقاله می
  را نوشت. دانیل نشان داد که ای$$ن روبس$$پیر ب$$ود11" دویستمین سالگرد ترمیدور و "10"من، انقلب"

 ب$ار ق$انون لغ$$و مج$ازات اع$دام را ب$ه کنوانس$$یون ارائه داد. ام$اک$ه دویس$ت س$ال پی$ش ب$رای نخس$$تین
 ی ب$$ورژوا ب$$ه تص$$ویب نرس$$ید. ب$$نی مخ$$الفت جن$$اح راس$$ت طبق$$هپیشنهاد روبسپیر انقلبی به واسطه

 سعید در آث$ار خ$$ود ب$ه مس$ائلی نظی$$ر? "حق$$وق بش$ر، تروری$$زم، پیش$$رفت، پ$ول، و ارزش ه$ای اخلق$ی"
 گر تاریخ پرده برداشت. آثار دانیل بننویسان تحریفبازان بورژوا و تاریخپرداخت و از ریاکاری های سیاست

 بخ$$ش کم$$ونسعید، ترکی$$ب و پیون$$دی اس$$ت از ژاک$$وبنیزم انقلب$$ی ب$$ابوف - بلنک$$ی و کم$$ونیزم ره$$ائی
پاریس.

  به رشته تحریر درآورد. در واق$$ع،13 و ژاندارک12ی والتر بنیامیندانیل بن سعید چندی بعد دو کتاب درباره
  است. دورانی ک$$ه بی$$انگر۱۹۸۹این دو اثر، محصول دوران محزون و خمودگی ناشی  از سال های بعد از 

 ت$ازی نئولی$$برالیزم، وجانبه علیه مارکسیزم، و مبلغ پیروزی سرمایه در نبرد علی$ه ک$ار، و یک$هیورش همه
 جهت نبود ک$ه در ای$ن دوره، ب$ن س$عید دس$ت ب$هرشد راست افراطی و ناسیونالیزم  ارتجاعی بود. بی

 زد.16"بندی محزونشرطنوشتن و انتشار  کتاب? "
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 ی جه$انی گذاش$ت؛ ت$أثیر زی$ادی ب$ر جنب$ش سوسیالیس$تی در عرص$ه1990های پرتلطم پس از سال
 ی بالک$$ان در پی فروپاش$ی دی$$وار برلی$$ن، بل$$وک ش$$رق و ش$$وروی، جن$$گ او¤ل ع$$راق، جنگ ه$$ای منطق$$ه

 فروپاشی یوگسلوی سابق، جنگ داخلی در الجزایر و قتل عام حدود یک میلی$$ون انس$$ان در روآن$$دا و...
 رویداد هایی  بودند که طی چند سال چهره جهان را ک$امل دگرگ$ون س$اختند. س$ردرگمی ناش$ی  از ای$ن
 رویدادها - که هنوز هم ادامه دارد – نیاز به بازنگری جدی نظری، کندوکاو ژرف تاریخی، کنش و  واکنش

 یابی تشکیلتی را برجسته س$$اخته ب$$ود.  دانی$$ل ب$$ن س$$عید کوش$$ش زی$$ادیسریع سیاسی، و سامان
 ی تاریخی انجام داد. اشاره به دو مقطع تاریخی کمابیشبرای کنکاش و یافتن رهیافت مسائل این دوره

 ی پس ازی سیاسی دانیل بن سعید مفید باشد. در دورهتواند در شناخت انکشاف اندیشهمشابه می
 ای م$$واجه ش$$ده ب$$ود. ای$$ن، مارکس نیز با اوض$$اع و اح$$وال مش$$ابه1848شکست انقلبات اروپا در سال 

 داری را در دستور ک$$ار خ$$ود ق$$رار داد؛ای است که مارکس پژوهش و شناخت علمی  نظام سرمایهدوره
 ترین فعالیت او محسوب گردید. مورد مش$$ابه دیگ$$ر، واکن$$شپروژه ای که برای سال های طولنی عمده

-ی جنگ$$ی دول$$تانگیز رأی مثبت احزاب سوسیال دموکرات به ب$$ودجهلنین به رویداد غیرمترقبه و فاجعه
ای که لنین به بازخوانی هگل و مارکس روی آورد. طلب خودی بود. دورههای جنگ

 تأثیر نبود، آگاهی از ابتل بههای آتی دانیل بن سعید بیهای سالی دیگری که در چرخش فعالیتنکته
 ناپذیر بود. پزشکان حداکثر یک سال به او فرصت زن$دگی داده بودن$د. خوش$بختانه آن$انیک بیماری علج

 انگی$$زی ب$$ه نوش$$تنکردند. دانیل، از آن هنگام، با سرعت حی$$رتدر ارزیابی مقاومت انسانی اشتباه می
   پرداخت. انگار هرچه از قدرت جسمانی دانیل بیشتر کاسته می  ش$$د، برق$$درت فک$$ری  او بیش$$تر اف$$زوده

 ۲۰۰ و   کت$$اب۲۰ سالی که با مرگ دست و پنج$$ه ن$$رم ک$$رد، بی$$ش از ۱۵گشت.   بطوری که در طی می
 رس$ید ک$ه دانی$ل ب$ن س$عید ب$ای موضوعات گوناگون به نگارش درآورد. ب$ه نظ$ر م$یی مهم دربارهمقاله

اندیشه و قلم خود می  خواهد برمرگ فیزیکی غلبه کند.

 ترین آثار مهم دانی$$ل ب$$ن س$$عید ب$ه مس$$ائل کلی$دی مارکس$$یزم اختص$$اص، عمده1990ی از اواسط دهه
 دارد: "سرمایه" مارکس، انقلب اکتبر، محیط زیست، فمینیزم، مسأله یهود، فلسطین و تدارک یک طرح

  و14"مارکس نابهنگام ابتدا کتاب "۱۹۹۵داری. او در سال سیاسی نوین برای چپ رادیکال ضدسرمایه
  را نوشت. این دو15"ها، طبقات و تاریخها، جستاری درباره بحرانناموزنی زماندر پی آن کتاب "

 ای برای مارکس جوان هستند -در دورانی ک$$ه م$$ارکسکتاب که در واقع مکمل یکدیگرند، نه  تنها دفاعیه
اند. ی مارکس را برطرف ساختهی اندیشهاند -  بلکه بسیاری از ابهامات دربارهرا مورد نقد قرار داده

 دست ب$ه مرم$$ت ش$$اهکار ک$$املG رن$$گ و رو رفت$$ه وسعید در دو کتاب نامبرده به مانند یک نقاش چیرهبن
 ج$$ان، مک$$انیکی،انگ$ارنه، ب$یغبار گرفته استاد? بزرگ خ$$ود می  پ$ردازد. او ب$ه جن$$گ برداش$ت های س$اده

 یی مارکس می  رود و با خوانشی زنده، پوی$$ا و ک$$ارآ دروازهی متداول از اندیشهشدهدگماتیک و مذهبی
 گش$$اید. البت$$ه نبای$$دهای مارکس را برای خوانن$$دگان دو کت$$اب م$$یای از اندیشهدنیای تاکنون ناشناخته

 تکانی مهم به مذاق آن دس$ته از "مارکسیس$$ت" ه$$ای خش$$ک مغ$ز خ$$وشزده شد که این خانهشگفت
 ناپ$$ذیرنیاید؛ کسانی که ن$$وعی "ماتری$$الیزم ت$$اریخی" مک$$انیکی و دگماتی$$ک را ب$$ه مث$$ابه ق$$وانین خدش$$ه

 اند. دانیل بن سعید نخس$$ت ب$ه دف$$اع از م$$ارکس دری مارکس استنتاج کردهجامعه و طبیعت از اندیشه
 برابر حملت فیلسوفان معاصر می  پردازد: کارل پوپر فیلسوف ضد کمونیست دوران جنگ سرد، و محف$$ل
 اکادمیکی که تحت عنوان "مارکس$$یزم تحلیل$$ی" پیرام$$ون ج$$ون الس$$تر گ$رد آم$ده ب$ود و ب$ه مخ$$الفت ب$ا

 ی خ$ودی "ارزش" و "ک$ار" پرداخت$ه بودن$د. دانی$ل س$پس ب$ه بررس$ی اندیش$هی م$$ارکس درب$ارهنظری$ه
 مارکس پرداخت. او  نشان داد که ه$$م پ$$وپر و ه$$م الس$$تر در حملتش$$ان ب$$ه م$$ارکس، نظرات$$ی را ب$$ه او

 گ$$رائی"وجه ارتباطی با مارکس ندارند. برای مثال، پوپر مارکس را به "تاری$$خنسبت می  دهند که به هیچ
 بینی  ک$$رد: ب$$ای گذش$$ته می  ت$$وان آین$ده را پی$$شگرائی ب$$دین معن$ا ک$ه ب$ا مط$$العهمتهم کرده بود. تاریخ

 بینی  کرد. درست به مانند فرد دینداری کهخواندن کتاب "سرمایه" می  توان رسیدن به کمونیزم را  پیش
با خواندن نماز روزانه اش، ظهور ناگزیر امام دوازدهم را تصدیق می  کند.

 " ک$$ه ش$$ایده��ا، طبق��ات و تاری��خه��ا، جس��تاری درب��اره بح��رانناموزنی زمانبن سعید در کتاب "
 " م$$ارکس پرداخ$$ت. اوس�رمایهمهم ترین اثر نظری وی محسوب شود، به خوآنشی نامتعارف از کت$$اب "

 شد را اثبات ک$$رد. ای$$نپایه بودن? بسیاری از ایراداتی که به لحاظ نظری به کتاب "سرمایه" گرفته میبی 
  کند. کتاب او  از سه بخش تشکیل شده است؛کتاب قدرت روشنگری و تحلیلی بن سعید را تثبیت می

 ی اقتص$ادی- سیاس$ی و مق$$ولتیبخش او¤ل به بازخوانی کتاب "سرمایه" م$ارکس می  پ$ردازد. س$امانه
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 کوش$$د ت$$ا از ای$$ن طری$$قنظیر بحران، و چرخه های اقتصادی را مورد تحلیل قرار می  دهد. ب$$ن س$$عید م$$ی
 اندازی برای تحولت دوران کنونی بیابد. بخ$$ش دو¤م اختص$$اص دارد ب$$ه تض$$اد های طبق$$اتی، رابط$$هچشم

  مرات$$ب و فش$$ار ناش$$ی  از س$$رکوب جنس$$ی ،ی سلسلهها: مناقشات اجتماعی، سلطهمتقابل بین آن
 ش$$دن س$$رمایه معاص$$ر). آخری$$نها و پیروان ادیان مختلف در چارچوب جه$$انیمنازعات قومی (بین ملیت

 ی کارهای ارنس$$ت بل$$وخ، وال$$تر بنی$$امین و ش$$ارل پگ$$ی ب$$ه ساختارش$$کنی فتیش$$یزمبخش کتاب برپایه
 تاریخی  می  پردازد. این کتاب ادای سهمی است در نقد مدرنیته کالئی و باورهای متداول. در این کت$$اب

 طی صد سال گذشته شدیداG از سه تفسیر ی مارکس دردانیل تلش می  کند تا نشان دهد که اندیشه
 ی پایانگرا نیست، یعنی دارای یک  فلسفه) تاریخ۱نادرست رنج   برده است؛ بدین معنا که مارکسیزم: (

 ) بررس$$ی پوزتیویس$$تی علمی ۳شناس$$ی منطقی آمپری$$ک طبق$$ات نیس$$ت؛ () ج$$امعه۲تاری$$خ نیس$$ت؛ (
 س$عیدخطی جامعه که اجباراG به کم$ونیزم منته$ی می  ش$ود ه$م نیس$ت. دانی$ل ب$ناقتصاد و تکامل تک

-نشان می  دهد که مارکس، این متفکری که در قرن نوزدهم می  زیست کماکان بهترین مفس$$ر س$$رمایه
 سعید، بهی حل معضلت آن است. دانیل بنگو و گزینهشده در قرن بیست و یکم، و پاسخداری? جهانی

تعبیری، کارل مارکس  "پسا -پ²ست مدرن" را به ما می  شناساند.

 نظر از برخ$$ی نوش$$ته های ک$$م اهمی$$ت ژورنالیس$$تیدانیل با یک بررسی جامع نشان می  دهد که صرف
 آم$د گریزن$اپزیرای از ای$ن نظری$ه ک$ه کم$ونیزم پ$یی آث$ار مه$م او کم تری$ن نش$انهمارکس، تقریباG در کلیه

 شود. بازخوانی مارکس ب$$ن س$$عید را متقاع$$د می  س$$ازد ک$$ه س$$یر تاری$$خداری است، دیده نمیسرمایه
-های ف$$راوان اس$$ت. بررس$$ی نظری$$هچون درختی دارای شاخه ها و انشعابخطی مستقیم نبوده و هم

 دهد که روند تاریخ مجم$$وعه ای از روی$داد های محتمل$$ی اس$$ت ک$ههای مارکس توسط دانیل نشان می
 بینی  خواهن$$د داش$$ت؛ البت$$ه پیک$$ار طبق$$اتی جایگ$$اه اص$$لی را دارد ام$$ا نق$$شآمد های غیرقابل پی$$شپی

 ای از آثار مهم م$$ارکستصادف و احتمالت را نیز نباید نادیده گرفت. پژوهش بن سعید تبیین کاملG وارونه
 کند که مبتنی بر غیر خطی بودن انکشاف تاریخ است. این "مارکسیست" ه$$ا بودن$د ک$هرا برجسته می

 ای را بر تن  اندیشه و آثار مارکس کردند و قوانین حاکم بر طبیعت م$$رده رایک چنین جامه تنگ مکانیکی
 س$$ازد اگ$$ر ای$$نی انس$$انی  زن$$ده و پ$$ر از جن$$ب و ج$$وش تحمی$$ل کردن$$د. دانی$$ل مس$$تدل م$$یب$$ر ج$$امعه

 پ$ذیر ب$$ودن آین$$ده را ه$$م بای$د  قب$$ول کنی$$م. در ای$$ن دی$دگاهبینی جهانشمولی را بپذیریم آنگاه الزاماG پیش
 نقش انسان به مثابه "عامل آگاه" و "عنصر مؤثر" به حداقل کاهش داده می  شود. این دقیق$$اG ای$$دئولوژی

 نش$$ینی و اف$$ول مب$$ارزه طبق$$اتیداری است. بوارون، دقیقاG در دوران شکست، عق$$بو خواست سرمایه
 های انقلبی بر ضرورت مبارزه طبقاتی واست که بیش از هر زمان دیگری لزم است که سوسیالیست

 ی طبق$$اتی نیس$$ت، پافش$$اری کنن$$د. ای$$ن کت$$اب را ش$$ایداین که کمونیزم محصول خود به خودی جامعه
ی گذشته تولید کرده است.بتوان مهم ترین اثری دانست که چپ رادیکال در طی چند دهه

 آوردهای با ارزش دانیل در بازشناسی و تکامل اندیشه مارکسیس$$تی تنه$$ااگر قرار باشد از میان دست
 ای از پوزیتیویزم و دترمینیزم است ک$$ه ت$$ار و پ$$ود شک گسست ریشهیکی را در این جای برشمریم بی

 ت$$أثیرمارکسیزم  "ارتدوکس" عمیقاG به آن آغشته بود. در این امر بی  ش$$ک بلنک$$ی و بنی$$امین در او ب$$ی
 ... چیزهای شگرف انسانی، چیزه$$ایی ک$$ه یابیم: " نبودند. در کتاب نامبرده  این جمله از بلنکی را می

 در هر لحظه قاب$$ل تغیی$$ر می  توانن$$د باش$$ند، بن$$درت ش$$بیه چیز ه$$ای کهکش$$انی هس$$تند ک$$ه مقدرن$$د و
 هر لحظه تاریخ در تنگی و ب$$اریکی اس$$ت ک$$ه یا این جمله والتر بنیامین: "سرنوشتی گریزناپذیر دارند". 

 در آستانه اش ناجی ای می  تواند ظاهر شود، یعنی  انقلب، این جهش ناگهانی رویداد محتمل$$ی اس$$ت
در واقعیت".

 " عنوان یکی از نوشته هایش است که مش$ترکاG ب$ا میش$$ل ل$$وویاگوست بلنکی، کمونیست مرتد"
 نوشته است. اندیشه و زندگی  بلنک$ی ب$$ر او ت$$أثیر انکارناپ$ذیری گذاش$$ته ب$$ود. د انی$$ل دف$اع و وف$$اداری

ناپذیر از محرومان و پرهیز از هر گونه خشک مغزی و تعصب عقیدتی را از بلنکی آموخته بود. خستگی

 تازی می  کرد و نئولی$$برالیزم سرمس$$ت از ب$$ادهی "پایان جهان" فوکویاما به ظاهر یکهدر عصری که نظریه
 رسید. اما این دو کتاب هنوز از چاپخ$$انه محل" میپیروزی بود، نوشتن  این دو کتاب به نظر "خروس بی

 ج$$انبهخ$$ارج نش$$ده بودن$$د ک$$ه اعتص$$ابات عظی$$م و ط$$ولنی ک$$ارگران فرانس$$ه علی$$ه تهاجم$$ات هم$$ه
سیاست های نئولیبرال، دولت دست راستی  را ساقط کرد و باردیگر شبح مارکس از دور نمایان شد.
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 ای از آثار دانیل به مس$أله اس$تراتژی، ب$ه وی$ژه اس$تراتژی انقلب$ی در ق$$رن بیس$$ت و یک$$م،بخش عمده
  به این مهم می  پ$ردازد و ب$ا ت$وجه ب$ه روی$داد های دو16"شرط بندی محزوناختصاص دارد. او در کتاب "

 ها و آرزوه$$ای برب$$اد رفت$$ه، قوی$$اG ب$$ه دف$$اع از "تعه$$ددهه گذشته و جو شدیداG بدبینانه ناشی  از شکست
 خیزد. او با نقد مفروضات، الگوه$$ا و دگم ه$$ای از قب$$ل تعیی$$ن ش$$ده و خدش$$هسیاسی و انقلبی" برمی

 کند. در ای$$ن کت$$اب ک$$هناپذیر گذشته، به تعهد در قبال چشم انداز واقعی و استراتژی انقلبی تاکید می
 گوید ک$$های از پاسکال میبه گفته میشل لووی زیباترین نوشته دانیل بن سعید است، با اتکاء بر جمله

 " است. میشل لووی که خود شاگرد وعمل رهائی بخش کاری است که پیآمدش از قبل تعیین نشده"
 همکار لوسین گلدمن بوده بر این باور است که دانیل بن سعید با مطالعه کارهای گلدمن روش مارکس

 بن$$دیرا در کار پاسکال می  بیند. دانیل تعهد و درگیرشدن در سیاس$$ت انقلب$$ی را ه$$م چ$$ون ی$$ک ش$$رط
 " را در بط$نخطر باختن همه چیز و یا خود باختنبیند که "" میتحقق تاریخیحساب شده بر روی یک "

 یخود دارد. بدین ترتیب، انقلب دیگر ناشی  از ی$ک ض$رورت ت$اریخی و از ملزم$ات ق$وانین آن و ی$ا زائی$ده
 ایتضادهای اقتصادی سرمایه نیست، بلکه یک استراتژی مفروض و محتمل، یک چش$$م ان$$داز اخلق$$ی

 بدون آن اراده پس می  نشیند، روحی$$ه مق$$اومت عق$$ب می  نش$$یند، تس$$لیم می  ش$$ود، پیم$$اناست  که "
. "می  شکند، اعتبار و حثیتش را برباد می  دهد

 خوردن? توده ها از حکومت حزب سوسیالیست فرانسه و برباد رفتن آرزوهایشان توس$$طدر رابطه با فریب
  را می  نویس$$د و س$$راب آن ن$$وع "سوس$$یالیزم" را۱۸ "چپ آنها و چ��پ م��اسوسیال دموکراسی کتاب "

برمل می  سازد.

 ی ارتش ایدئولوژیک ارتجاع جهانی یکه ت$$ازیدانیل یک سال از فروپاشی شوروی، در زمانی که توپخانه
 کرد "کتاب سیاه کمونیزم" را نوشت. این کتاب به ظاهر یک کار تحقیقاتی علمی  جمعی  اس$$ت و درمی

 پردازد. "کت$$اببیش از هزار صفحه به افشای جنایاتی که تحت نام  "کمونیسم" انجام گرفته است، می
 خانه ه$ا و کت$ابسیاه کمونیسم" س$ریعاG ب$ه اک$ثر زبان ه$ای مه$م جه$ان ترجم$ه ش$د و زی$ور اک$ثر کت$اب

 چه کسی قاضیفروشی ها در سراس$$ر جه$$ان گردی$$د. دانی$$ل ب$$ن س$$عید س$$پس ب$$ا انتش$$ار کت$$اب "
 "، با تأکید بر بیان حقیقت، مبارزه با افتراء و تحریف تاریخ، انتقال خاطرات و گنجینه انقلبی به۱۹"است؟

کنندگان تاریخ پرداخته و  خود تاریخ را به عنوان تنها داور واقعی به رسمیت می  شناسد.نقد تحریف

  را ب$$ه مناس$$بت ص$$دوپنجاهمین س$$الگرد انتش$$ار23"لبخن��د ش��بح، روح ن��وین کم��ونیزماو کت$$اب "
"مانیفست حزب کمونیست" نوشت و در آن فرآرسیدن مجدد "شبح کمونیست" را نوید می  دهد. 

 ۲۰۰۱ ک$$ه در س$$ال 24"ناپذیران. تزه��ای مق��اومت مناس��ب زم��انهتحویلسعید در کتاب " دانیل بن
 ه$$ای ش$وم و نغمه ه$$ایب$$افیگانه اش به نبردی حماسی علیه منف$$ینوشت با بیانی زیبا با تزهای پنج

 ی خ$$ود می  پ$$ردازد؛ او در س$$کوترزم$$ان گذش$$تهی پی$$اپی روش$$نفکران و ه$$مب$$دبینانه و تس$$لیم طلب$$انه
 ب$رای ه$ائیزای زم$انه ب$ا نهی$$بی فرآرس$$یدن طوف$$انی خروش$ان را نوی$د می  ده$د: دس$$تورالعملخفق$$ان

 ی مخروب$ه ومقاومت و تسلیم نشدن دربرابر فشارهای دوران نئولی$$برالیزم، عص$ر انتق$$الی بی$ن گذش$ته
ی نامعلوم. آینده

 نویسد، تلشی که در تداوم همین موضوع می26"مقاومت، جستاری کلی درباره موش کورکتاب "
 یابی به یک "سیاست مقاومت". در تاریخ ادبی$$ات از شکس$$پیر گرفت$$ه ت$$ا م$$ارکس،است در جهت دست

 موش کور همواره نماد? سرسختی، مقاومت زیرزمینی و ظهور ناگهانی و غیر مترقبه در جائی است ک$ه
 زدنای در زیرزمین ص$$بورانه ب$$ه نق$$بالعادهرود. موش کور حیوانی است که با انرژی خارقانتظارش نمی

 آوردکند و به ناگهان در یک جائی از زمین سر در میی زیرزمینی تودرتوئی ایجاد میپردازد و شبکهمی
 چ$$ه ک$$ه در ظ$$اهر،نش$$دن اس$$ت، در براب$$ر آنرود. موش کور  نماد تس$$لیموجه انتظار آن نمیکه به هیچ

 عمرش بسر آمده است. بن سعید در این کتاب به بررسی نظریات فیلس$$وفانی می  پ$$ردازد ک$$ه در براب$$ر
 بی$$نهای اخیرتسلیم نشدند. او نظریات آلتوسر، بادیو، دریدا و نگری را به زیر ذرههای مخرب دههطوفان

برد و در جدالی رفیقانه با آنان به تدوین و تکامل استراتژی سیاست انقلبی نوین می  پردازد.نقد می

 کارل م��ارکس، هیروگلی��فگ$$ردد و کت$$اب " بار دیگر ب$$ه م$$ارکس ب$$ازمی۲۰۰۱سعید در سال دانیل بن
  را می  نویسد. او بسط سرمایه داری در دوران مارکس را با پدی$$ده گلوبالیزاس$$یون س$$ال های27"مدرنیته

 اخیر مقایسه می  کن$$د و ه$ردو را ک$$م و بی$$ش از ی$ک قم$$اش می  بین$د. دانی$$ل ب$رای به$$تر فهمی$$دن کت$اب

www.hks-iran.com



 جن$ایتی ب$ه وق$$وع پیوس$ته و"سرمایه" توصیه می  کند که آن را به شیوه کتاب ه$ای پلیس$ی بخ$وانیم: "
 ارزش افزونه ای رب$$وده ش$$ده، و ای$$ن ارزش ب$$ه یغم$ا رفت$$ه بی$$ن دس$$ت های مختل$$ف رد¤ و ب$دل می  ش$$ود،

 فروش، خرده فروش، رباخور،دار، عمدهسارقان هر یک به سهم خود بخشی از آن را می  ربایند: سرمایه
  فراموش می  شود... باید ب$$ه کلهبردار و مرد? رند و ...  بطوری که در طی این روند منبع اولیه این ارزش

 ه$$ای م$$ارکس را ازسعید در ای$$ن کت$$اب، اندیش$$ه". بنشیوه شرلوک هلمز به کشف این جنایت پرداخت
 دارد، و او را دوباره زن$$دهی انسانی مارکس برمیزداید، شمای مقدس را از چهرههای مذهبی میدگم

 ی م$$ارکس وفرستد. او بیش از پانصد صفحه مط$$الب ن$$و درب$$ارهکرده و به پیشواز قرن بیست و یکم می
دهد.مکاتبات مارکس با انگلس، مادر و نزدیکان را ارائه و مورد بررسی قرار می

  را28"تروتس��کیزم ه��ا"دانیل بن سعید سپس به درخواست انتشارات مجموعه "چه می دانم؟" کتاب 
 ه$ایپ$$ردازد ک$ه چ$را تروتس$کیزم گرای$$شمی نویسد. او در این کت$اب ب$ه تروتس$کی و تروتس$$کیزم م$ی

 مختلفی در درون خود دارد. این کتاب شرح مختصری از کسانی است که با شور و ش$$وق زائدالوص$$ف و
 در شرائط بسیار دشوار در جهت زنده نگاهداشتن کمونیزم انقلبی و انترناس$$یونالیزم ، تلش کردن$$د. او
 با تاکید بر نقش تروتسکی به عنوان یکی از رهبران انقلب اکتبر، سازمانده ارتش سرخ  و نظری$$ه پ$$رداز

 - علیه جن$$اح1920ناپذیر تروتسکی - و "اپوزیسیون چپ"  از اوایل دهه ی آشتیمارکسیست، به مبارزه
 پ$$ردازد. او برای$$ن ب$اور اس$$ت ک$$هاستالین و بوروکراس$$ی در ح$ال رش$$د درون نظ$$ام جدی$$د ش$$وروی، م$$ی

 تروتسکی میراث عظیمی در جهت تداوم و تکامل مارکس$$یزم انقلب$$ی و انترناس$$یونالیزم برج$$ا گذاش$$ته
است. 

 ی استراتژی چپ در رویاروئی با تهاجم$$ات س$$رمایه و نئولی$$برالیزمبخش عمده ای از آثار دانیل به مسأله
 ی ن$$وزدهم میلدیدهد که در سدهی اخیر اختصاص دارد. او در این نوشتارهای خود توضیح میدر دهه
 الملل اول را به هم$$راه آورد. او آنی انگلیسی در عهد ملکه ویکتوریا، تأسیس بینشدن سرمایهجهانی

 کن$$د ک$$ه ب$$ا مق$$اومت درهای اخی$$ر ارزی$$ابی م$$یداری سالدوران را مشابه دوران گلوبالیزاسیون سرمایه
 ی جهانی مواجه شده است: تظاهرات عظیم در پورتوالگر، در جنوآ، در سیاتل و ی$ا در فل$$ورانس؛گستره

 ی جه$$انی. دانی$$ل برای$$ن ب$$اور اس$$ت ک$$ه در ط$$ی دوای و در گسترهفوروم های مختلف در سطح منطقه
 ی اخی$ر ش$اهد ظه$ور و گس$ترش ی$ک ن$وع انترناس$یونالیزم ن$وینی هس$تیم: ک$ارگران؛ کش$اورزان؛دهه

 های فرهنگی و ... و نه ص$$رفآ درهای غیردولتی؛ جنبشهواداران محیط زیست؛ فمینیست ها؛ سازمان
  دانی$$ل ب$$ه ط$$وراند بلکه در کل جهان شاهد ظهورشان هس$$تیم.سطح کشورهای پیشرفته پدیدار شده

 دهی مبارزات علی$هی "گلوبالیزاسیون" و چگونگی سازمانکامل درگیر مباحثات چگونگی مبارزه با پدیده
  را در همی$$ن رابط$$ه نوش$$ت.30"دنیائی ب��رای تغیی��ر و "29"انترناسیونالیزم نوینآن شد. او دو کتاب? "

  در بی$$ن چ$$پ جه$$انی30"دنیائی برای تغیی��رسعید با تونی نگری و جان هالووی در کتاب "مجادلت بن
 ان$$د و حض$$ور فع$$الش در فوروم ه$$ای اجتم$$اعی، س$$مینارها و کنگره ه$$ای جه$$انیک$$املG ش$$ناخته ش$$ده

 ه$ایهای اقتص$$ادی نئولی$برال س$الفراموش نشدنی است. او به این نکته اشاره می کند که سیاست
-ی ج$$امعه پرت$$ابآمدهای ناشی از آن نظیر نابرابری ه$$ای اجتم$$اعی و ب$$ه حاش$$یهها وپیاخیر و بحران

 های جدیدآمدهای فناوریشدن بخش مهمی از جامعه، فجایع محیط زیستی، عدم تضمین در برابر پی
ی بشر، موجب بیداری وجدان مردم دنیا شده است.هم بر روی محیط زیست و طبیعت هم برای آینده

 نویسد. ای$$ن کت$اب روای$$ت زن$دگی خ$$ود را می31"ناشکیبایی کKند  کتاب "۲۰۰۳سعید در سال دانیل بن
 ای$$ن کت$اب ه$دفی ن$$دارد ج$$ز کم$$ک ب$$ه فه$$م ی$$ک زن$$دگینوسد: "ی کتاب میدانیل است. او در مقدمه

 سیاسی، آن هم بع$د از ف$اجعه اس$تالینیزم، در عص$$ر تعب²$د ک$ال و در دوران$ی ک$ه پ$$رده اس$$رار م$درنیته
 ش$ود.". در این کتاب، زندگی سیاسی یک "ف$رد" ب$ا زب$ان  "جم$$ع" ه$م روای$$ت م$یبرزمین افتاده است

-شود؛ خاطرات فردی و تجارب جمعی. بن سعید از اواسط دههراوی داستان به تناوب "من" و "ما" می
 کند: کافهی سرشار از رویدادهای گوناگون را بیان می)، چهار دهه2003 تا زمان نگارش کتاب (1960ی 

 ی حزب کمونیست؛ سازمان جوانان کمونیس$$ت انقلب$$یاش؛ تجربهدوستان با مشتریان مهاجر خارجی
)JCR ه$$ای انقلب$$ی (؛ س$$ازمان کمونیس$$ت1968)؛ م$$هLCR؛ روی$$دادهای دلخ$$راش آرژان$$تین؛ س$$قوط( 

 ها در اسپانیا و پرتقال؛ انقلب ایران؛ فروپاشی شوروی و بلوک شرق؛ بازخوانی مارکس و ...دیکتاتوری
 بایس$$ت گذش$$ت زم$$ان را بیاموزن$د: ی$که$ایی هس$تند از ی$$ک طغی$ان س?$رت?ق?ی ک$ه م$یهمگ$ی روای$$ت

 "...ی پربار و باارزش با فروتن$$ی خاص$$ی می  نویس$$د: سعید با چنین پشوانهناشکیبائی ک²ند را. دانیل بن
 قلمی حقیر و گواهی  ساده برای کمک به فهم آن چه انجام دادیم... در پاره ای موارد دچ$$ار اش$$تباهاتی
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 گ$اهشدیم، شاید هم تعداد این موارد اندک نباشند، اما در پیکارمان هرگز دچ$ار اش$تباه نش$دیم و هی$چ
".مان را عوضی نگرفتیمدشمن

 دار توضیح می  دهد که یک انقلبی کاملG متفاوت از یک دین32"های یک خدا ناباورگفتماناو در کتاب "
 دار از دری$افت اج$$رش در آخ$$رت ک$املG مطمئن اس$$ت ام$ا، ی$ک انقلب$$ی ب$ر رویاست. در حالی که دی$$ن

  خودمطلقبندی می  کند و تمام ه¼م¤ و غم و توان اند شرطشان از قبل تعیین نشدهرویدادهایی که نتایج
- قرار می  دهد؛ در یک کلم انقلب$$ی کس$$ی  اس$$ت ک$$ه بط$$ور خس$$تگینسبیرا در خدمت یک حقیقت 

 اش - با عنوان "تز هایی  در باره تاریخ" راناپذیر تلش می  کند تا این حکم والتر بنیامین - در آخرین نوشته
."ای گزنده باید کاویدتاریخ را بگونهدر عمل متحقق سازد: "

-" را منتش$$ر م$$یدزدان و ح��ق فق��رامحرومان، کارل مارکس، چوبدانیل بن سعید سپس کتاب "
  یک سلسله نوشتار منتش$$ر ک$رده اس$ت  ک$ه عم$دتآ در رابط$$ه ب$ا مب$احثی1842کند. مارکس در سال 

 ه$$ای خش$$ک جنگل$$ی" مط$$رح ش$$ده ب$$ود. مب$$احثبودند که در پارلمان ایالت راین در مورد "سرقت چوب
 ه$$ای خش$$کآوری چ$$وبپارلمان راین سرانجام منجر به تصویب قوانینی شدند ت$$ا فق$$رائی ک$$ه ب$$ه جم$$ع

 داری م$$رزدهد که چط$$ور ب$$ا گس$$ترش س$$رمایهپرداختند را مجازات کنند. مارکس توضیح میجنگلی می
 های خشک جنگلی) و حق مالکیت خصوصی (درای$$نآوری چوبها (مثل حق جمعبین حق سنتی توده

 مورد حق مالکیت خصوصی جنگل) دائمأ به ضرر محرومان جامعه و به نفع غاصبان اموال عمومی جا ب$ه
 اندازد. ناگفته نباید گذاشت ک$$ه دوی حق مالکیت خصوصی بر همه چیز چنگ میشود و سلطهجا می

 ی مالکیت را نوش$$ته ب$$ود ک$$ه در آن ب$$ه دف$$اع لی$$برالی ازی معروف خود در بارهتر، پرودن جزوهسال پیش
 حق مالکیت خصوصی پرداخته بود.  نوشتارهای مارکس در واقع پاسخی بودند در رد نظریات پ$$رودن. ب$$ا

  سال از آن زمان، بار دیگر ح$ق م$الکیت در م$واردی چ$$ون تولی$دات فک$$ری، هن$ری و150گذشت بیش از 
 فرهنگی، حق داشتن سرپناه و مسکن به لحاظ نظری و حقوقی مسأله حاد جوامع امروزی می ش$$ود.

-را به این موض$$وع اختص$$اص م$$ی 36"دزدان و حق فقرامحرومان، کارل مارکس، چوبدانیل کتاب "
-کن$$د. او م$$یدهد و با بازخوانی نظرات مارکس این بحث فلسفی و حقوقی را دوب$$اره از ن$$و مط$$رح م$$ی

 کردن جهان، علی$$هیدشدگان، علیه خصوصی سال پیش، محرومان و خلع150چون نویسد که امروزه هم
 ه$ای خودخواه$$انه و ف$$ردی ب$$ه پ$$ابه مالکیت خصوصی درآمدن جهان و علیه منط$$ق خش$$ک حس$$ابگری

اند.خاسته

 یاب$د. س$کولریزم از ویژگی ه$$ای رادیک$الیزمی دیگ$$ر ب$$ن س$$عید ب$$ه س$$کولریزم اختص$$اص م$$یدو نوشته
"شناس جدید: برنار ه�انری ل�Rوییک دینمدافع سرسخت آن. او در کتاب " فرانسوی است و دانیل

 کش$$د. ب$ن س$$عید، در ای$$ن کت$$اب مبلغ$$ان ارتج$$اع - با به اص$$طلح "فیلس$$وفان جدی$$د"- را ب$ه نق$د م$$ی37
 ی ای$$نطلب$$انهطلب$$د. او اندیش$$ه های جن$$گنئولیبرالیزم، کسانی نظیر برنار هانری ل?وی را به چالش م$$ی

کارگزاران نوین امپریالیزم و صیهونیزم جهانی که در پس پشت نقاب دفاع از دموکراسی مخف$$ی ش$$ده-
  را می  نویس$$د ک$$ه38"در س�تایش سیاس��ت الح�ادی کتاب "۲۰۰8کند. دانیل در سال اند را افشا می

 یعمداG به تحولت ناشی  از م$$درنیته و مق$$ولت آن پرداخت$$ه اس$$ت. در ای$$ن کت$$اب، پرداخت$$ن ب$$ه مس$$أله
 گی$$رد. در هم$$انی مقاومت با آن، بخش مهمی را در برمیاستراتژی در دوران تهاجمات نئولیبرال و نحوه

  را منتشر کرد. این کتاب ب$$ه42"اندیشه ناشناخته کارل مارکس و فردریک انگلس،سال، او کتاب "
 گ$ربررسی نظریات مارکس و انگلس در مورد کمون پاریس می  پردازد و از مارکس به عن$$وان ی$ک "تحلی$ل

 کن$$د ک$$ه م$$ارکسنظیر" اوضاع و احوال سیاسی- اجتماعی یاد می  کند. دانیل در ای$$ن اث$$ر ت$$بیین م$$یبی
 ی ش$$رایط اقتص$ادی ک$اهش ن$داده اس$$ت و ج$$برگراییهرگ$$ز سیاس$$ت را ب$ه س$طح ی$ک بازت$اب س$اده

 نسبت می  دهند را کاملG بی  اساس و نادرست می  داند. اقتصادی ای که دیگران به مارکس

 ندگی   دانیل نبرد بی  پایانی بود برای کش$ف و رس$یدن ب$ه حقیق$ت: او از کش$تار الجزایری$ان در م$ترویز
  تا آخرین لحظات زندگی خود به خوبی فهمیده بود ک$$ه کش$$ف حقیق$$ت نه  ب$$ا دگم$$اتیزم۱۹۶۲پاریس در 

 سازگار است و نه  با سکتاریزم. از منظ$$ر ب$$ن س$$عید ب$$رای ش$$ناخت حقیق$$ت، نظری$$ه ب$$ه تنه$$ائی ک$$افی 
 ورزی، وج$$ود دارد.ش$دن در پی$چ و خم ه$ای مس$$یر کن$شنمای نظری هم خط$$ر گ$منیست و بدون قطب

 ورزی را ب$$ه خ$$وبی درک ک$$رده و ب$$دانی متقاب$$ل نظری$$ه و کن$$شمهم ترین ویژگی دانیل این بود که رابطه
 گرف$$ت،عم$$ل می  ک$$رد. او در هم$$ان ح$$الی ک$$ه مس$$ثولیت ی$$ک ط$$رح تحقیق$$اتی  نظ$$ری را برعه$$ده م$$ی

 پ$$ذیرفت. زن$$دگی  دانی$$ل بی$$ن جلس$$ات حزب$$ی و جلس$$اتمسئولیت انتظامات ی$$ک تظ$$اهرات را ه$$م م$$ی
 یده$$ی و ش$$رکت در تظ$$اهرات خیاب$$انی، س$$ازماندهی و آم$$وزش در مدرس$$هدانش$$گاهی، س$$ازمان
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 اش درتابستانی حزبی تقسیم شده بود. او نماد پراکسیس مارکس$ی ب$ود و رم$$ز م$$وفقیت و محب$$وبیت
  او به توضیح این امر اختصاص دارد. بن سعید در این43"اندیشه- کنشهمین نکته نهفته است. کتاب "

 کند:ای که در دهه های اخیر بشریت با آن ها مواجه بوده است را تشریح میاثر  ورشکستگی دوگانه
 آفرین را. او ب$$ر ای$$ن نکت$$هداری مخرب، و هم چپ پارلمانتاریستی مرتد و توهمهم ورشکستگی سرمایه

 های ساختاری–تاریخی خود شده است، نه فق$$طداری وارد بحرانگذارد حال که نظام سرمایهتأکید می
 یابی به یک بدیل اجتماعی بلکه تحقق مبرم و فوری آن هم در دس$$تور ک$$ار ق$$رارتأمل عاجل برای دست

دارد.

 ی تأس$$یس "ح$$زب ن$$وین ض$د س$$رمایه-داری" مش$$ترکاG ب$ا اولی$$ویه بزآنس$$ونو کت$$ابی بن سعید در آستانه
 ک$$ردنب$$ا ه$$دف مس$$لح ،44"سوس��یالیزم ق��رن بیس��ت و یک��م پیش ب��ه س��وینوش$$ت ب$$ا عن$$وان "
 اندازی استراتژیک و دراز م$دت. کم$ونیزم ق$رنداری آن حزب و با چشمی ضد سرمایهفعالیت های روزمره

 بیست و یکم برای او چیزی نب$ود ج$ز ت$داوم می$راث مب$ارزات گذش$ته، از کم$ون پ$اریس گرفت$ه ت$ا انقلب
 اکتبر، از ایده های مارکس، انگلس و لنی$ن گرفت$ه ت$ا تروتس$کی، رزا لوکزامب$ورگ و چ$ه گ$وارا. ام$ا دانی$ل

 ی محی$$ط زیس$تی  ک$ههمواره عامل زمان و ش$$رایط روز را نی$$ز در نظ$$ر داش$ت. او  در م$واجهه ب$ا ف$اجعه
 امروزه بشریت به واسطه نظام سرمایه داری با آن روبرو ش$ده اس$ت ب$ه نق$د واژه "اکول$وژی" پرداخ$ت؛

 فری$$ب ش$$ده ت$$ا در جه$$ت ت$$أمین من$$افعای که تبدیل به ابزاری در دست سیاستمداران بورژوا و عوامواژه
 ی تخریب هرچه بیشتر طبیعت و محیط زیست انس$$ان بپردازن$$د. ب$$دیل انتخ$$ابی وداران به ادامهسرمایه

ی "اکو کمونیزم" است.پرمعنای دانیل بن سعید، ابداع واژه

  ن$$ام دارد. ای$$ن اث$$ر کت$$ابی اس$$ت45"کتاب راهنما ب��رای م��ارکسهای بن س$$عید "یکی از آخرین کتاب
 های کارل مارکس آشنا ش$$وند. ه$$دف ازخواندنی و جذاب برای کسانی که می  خواهند با زندگی و ایده

 ه$ای م$ارکس نیس$$ت بلک$ه او می  خواه$د ک$اربردنوشتن این کتاب، صرفاG آشناکردن خواننده ب$ا اندیش$$ه
 داری، کمونیزم، تشکیلت سیاسی، انترناس$$یونالیزم،اندیشه های مارکس را در رابطه با منطق سرمایه

 ی انسان با طبیعت و مسائلی از این دست، دوب$اره زن$ده کن$د. ای$ن کت$اب ب$ن س$عید م$ورد ت$وجهرابطه
بسیاری از جوانان قرار گرفته است.

 را درباره مواضع مارکس در مورد بحران نوشت. 47"مارکس وبحران هادانیل بن سعید این اواخر کتاب  "
 ی نظرات مارکس و کین$ز می  پ$$ردازد. دانی$ل نک$ات مش$$ترک و نک$اتاو در این کتاب به بررسی و مقایسه

 شمارد. او توضیح می  دهد که بررسی نکات فرعی? برن$امه اقتص$ادی نه  تنه$ا ک$افی تفاوت آن دو را برمی
 بایس$$ت درنیستند بلکه اصول¼ فریب دهنده هستند. بن سعید برای$$ن ب$اور اس$$ت ک$ه ی$$ک برن$امه را م$ی

 ی برن$$امه و  پیش$$نهادهایکلیت¤$$ش م$$ورد ارزی$$ابی ق$$رار داد و س$$رانجام ن$$تیجه می  گی$$رد ک$ه اص$$ولG کلی$$ه
 روی ه$ای مخ$ربداری و جلوگیری از سقوط و خلصی از شر زی$ادهاقتصادی کینز در جهت نجات سرمایه
 داری، در حالی  ک$$هی کینز  مرهمی است بر زخم چرکین سرمایهآن نظام است. در واقع، طرح و برنامه

داری است.ی مارکس سرنگونی سرمایهبرنامه

 نظرات و مبارزات دانیل تا حدودی نقش رابط و پل ارتباطی بین دو دوران نس$$بتاG متف$$اوت را دارا هس$$تند.
 ه$ر دوران$ی ب$ه ن$اگزیر مراج$ع و من$ابع خ$ود را داراس$ت. در تاری$خ سیاس$ی م$درن، آغ$از "ق$رن ن$وزدهم

 ی آغاز "ق$$رن بیس$$تمدانند. همچنین، نقطهطولنی" را کمون پاریس، و پایان آن را جنگ جهانی او¤ل می
 نامن$د. اگ$ر به  همی$ن من$وال،کوتاه" را انقلب اکتبر تعیین می  کنند، و پایان آن را فروپاشی ش$وروی م$ی

 گاه نظرات و مداخلت دانیل بن س$$عید راشروع قرن بیست و یکم را آغاز حملت نئو لیبرالیزم بدانیم، آن
می  توان پل ارتباطی میان پایان قرن بیستم کوتاه و آغاز قرن بیست و یکم دانست.

 ای در بین چپ رادیکال در سطح جه$$انی داش$$ت.دانیل به لحاظ اخلقی ، نظری و سیاسی جایگاه ویژه
 داری" از میان م$$ا رف$$ت. حزب$$ی ک$$ه نظ$$ر اف$$راد واو تنها یک سال بعد از تأسیس "حزب نوین ضد سرمایه

 احزاب چپ رادیکال در سطح جهانی را به خود جل$$ب ک$$رده اس$$ت و او از پ$$ایه گ$$ذارانش ب$$ود. او خ$$ود در
 یک حزب نوین وفادار ب$ه محروم$ان ج$امعه و انس$$ان های زیرس$$لطه ن$ه ازتوصیف این حزب می  نویسد: "

".بیان صریح ضد سرمایه داری بودن خود ابا دارد و نه از گفتن این که خواهان تغییر جهان است

 در چند سال اخیر با آن که بیماری به شدت از قدرت فیزیکی   دانیل کاسته بود اما او در هم$$ه ج$$ا حاض$$ر
 بود؛ توگویی او با ولع خاصی می  خواست در این اندک فرصت که برایش باقی  مانده، تمام اندوخته های
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 ه$$ای پ$$راتیک  خ$$ود را ب$$ه نس$$ل ج$$وان منتق$$ل کن$$د: در جلس$$ات حزب$$ی، در جلس$$اتنظ$$ری و تجرب$$ه
 "نق$$د المللی آمستردام، در انجمن مارکس، در مجلت تئوری$$کی تحقیقات بیندانشگاهی، در مؤسسه

  تابس$$تانی "ح$$زبیکمونستی" و "خلف جریان"، در مجادلت سیاسی در سطح جه$$انی، در مدرس$$ه
 داری"، و در پایه گذاری انجمن "لوئیز میشل". در سی  سال اخیر، سال های یکه تازینوین ضدسرمایه

 س$رمایه داری در س$$طح جه$انی و س$نگر مب$$ارزه خ$الی  ک$$ردن ? اک$ثر ه$م رزم$$ان پیش$$ین، دانی$ل پرچ$$م
 ه$$ایسازی پراتی$$ک روزم$$ره و نظری$$همارکسیزم انقلبی را برافراشته نگاهداشت. او کوشید تا با شفاف

 ۲۵: " می  گوی$$د۲۰۰۹خود به پیشواز قرن بیست و یکم برود. او در یک$$ی از مص$$احبه های خ$$ود در س$$ال 
 ی متعفنی بود، اما امروزه شبح خندانش دوباره ظاهرسال پیش در دنیای لیبرال ها، مارکس سگ?  مرده

".ی جهانی  استشده است. در واقع امر {مارکس} فعلییت امروزی خود را مدیون وجود سرمایه

 داری" ب$$ود. دانی$$ل از ای$$ن ک$$هی تابستانی "ح$$زب ن$$وین ضدس$$رمایهآخرین باری که او را دیدم در مدرسه
 توانست در بحث کارگاه ایران شرکت کند- صرفاG ب$ه دلی$$ل ه$$م زم$$انی آن ب$ا بح$$ث کارگ$اه خ$$ودش-نمی

 چندان خشنود نبود. او در مورد رویداد های اخیر در ایران در پی  "انتخابات" پرسش های بسیاری داشت،
 الملل چهارم گ$$پ زدی$$م. اوی کنگره آتی بینبن سعید از وضعیت چپ در ایران  پرسید و کمی هم درباره

 ی نادریاش، با طنز و با قدرت تخیل بالیش نمونهودل بازیاش، با دستاش، با خوشروئیتکلفیبا بی
 در بین روشنفکران مبارز و انقلبی بود. با رفتن دانی$$ل ب$ن س$عید ض$$ربه ای س$$خت ب$$ر چ$$پ رادیک$$ال، ب$$ر
 کارگرن جهان، و تمامی مبارزان در عرصه جهانی وارد شد. جای خالی او ب$$رای م$ا و تم$ام کس$انی ک$ه

برای تغییر جهان و بر پایی  دنیائی بهتر تلش می  کنند، کاملG محسوس است.

2010مارس 

__________________________________________________________________________

  نام م$اه ی$$ازدهم از تق$ویم جدی$دی ب$ود ک$ه پ$س از انقلب ک$بیر فرانس$$ه م$$وردThermidor*ترمیدور 
  روبس$پیر برکن$ار ش$د و ب$ا ای$ن1794 ژوئیه) سال 27استفاده قرار گرفت. در نهم ترمیدور (مطابق با 

 واژگونی حرکت به سمت راست حکومت جمهوری اول آغاز شد و راه را برای روی کار آمدن ن$$اپلئون
) باز کرد. 1799 نوامبر 9بناپارت (در هژدهم ماه برومر، مطابق با 

مقالت

 دانیل مقالت بسیاری به زبان های فرانسوی، انگلیسی، اسپانیولی و پرتق$$الی نوش$$ته اس$$ت. س$$ایت
اینرنتی

Le site Internet d’Europe solidaire sans frontières (ESSF)

 مقاله اش به زبان های فرانسوی و انگلیسی  را گردآورده است. آدرس آن : 285 تاکنون 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=101

† مقالتی که از وی تاکنون به فارسی ترجمه شده اند (تا آن جائی من از آن ها اطلع دارم):

)۱۹۹۶فوريه $ مارس  (۵۴، منتشر شده در آرش ماركس رهیده از قفس خويش$$ 
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 ، در كنگ$$ره  بی$$ن الملل$$ىدانیل بن سعید و نگاه او ب��ه جنب��ش ك��ارگرى و اجتم��اعى فرانس��ه$$ 
۳ماركس، جلد 

: (مأخذ قبلی)تداوم منطقى ايده ها$$ 

http://www.peykarandeesh.org/old/book/Intifada/intefada.index.htm: ما يهوديان$$ 

http://www.peykarandeesh.org/old/book/Intifada/intefada.index.htm :آرى ما يهوديان$$ 

 ،پرسش هاى اكتبر، آيا انقلب اكتبر كودتا بوده؟ وآيا از ابتدا محكوم بوده است و زودرس؟$$ 
 http://www.saamaan-no.org/saman7.pdf:  7مندرج در سامان نو شماره 

 
  :درباره بازگشت مسئله سیاسی-استراتژیکی$$ 

http://www.saamaano.org/NUMBER5/saman_no_5.htm#bazgasht 

 مصاحبه با آلن باديو نويسندهء «فرضیۀ كمونیسم» و پاسخ دانیل بن سعید به برخى از$$ 
:انتقادات او

http://www.peykarandeesh.org/article/Alain-Badiou-et-la-reponse-de-Bensaid.html

پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت جان هالووی:$$ 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm

http://www.iran-archive.com/khiaban/khiaban_041.pdf: تزهای مقاومت$$ 

کتاب ها

 فهرست زیر در برگیرنده اسامی ومشخصات کتاب ه$ای دانی$ل ب$ن س$عید اس$ت. برخ$ی از آن ه$ا را ب$ا
 همکاری  دیگران نوشته است. این لیست کامل نیست. کتاب هائی که به زب$$ان انگلیس$$ی هس$$تند ب$ا
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