
    
  

   زندگی و آثارش بريادداشتی : دانيل بن سعيد
  

  

  ھوشنگ سپھر
      

  
ھای اخير چند مقاله از دانيل بن سعيد به در سال.  سال مبارزه با بيماری درگذشت١۵ پس از ٢٠١٠ ژانويه ١٠دانيل بن سعيد در 

 در †. مانده است نزد ايرانيان ناشناس باقیھنوز  چھره واقعی دانيل بن سعيدھای سياسی و اما نظريه. فارسی برگردانيده شده است
اما اين فقط . شناسند صاحب کتاب میاستاد دانشگاِه   دانيل بن سعيد را عمدتاً به عنوان يک فيلسوف مارکسيست و محافل چپ ايرانی

ھای بن بخش فعاليت ترينعمدهکه زيرا . کند ادا نمی درباره اش و به ھيچ وجه حق مطلب راستبخشی از شخصيت سياسی او
-ناشناخته باقی می،  بلکه در سطح جھان،نه فقط در فرانسهرا يعنی نقش او در بازسازی نظری و تشکيPتی چپ راديکال سعيد، 
 و کليه جنبش ھای رھايی بخش و مترقی – طبقه کارگر  ی جنبش جھانیگير در عرصهدانيل، نه تنھا مبارزی وفادار و پی .گذارد
 از  کهبرای کسانی. آمدی گذشته ھم به شمار می چند دھه  از با استعدادترين روشنفکران مارکسيست در طی ،بلکه يکی بود –جھان 

 دانيل بن سعيد،.  بودناپذير مبارزی خستگی و انترناسيوناليست، مارکسيستی انقPبی،یکمونيست، بن سعيد شناختندمیاو را نزديک 
گر سياسی، يک استاد فلسفه در دانشگاه، ، يک مجادله برجستهتظاھرات، يک سخنور و مبلغ  یيک رھبر سياسی، يک سازمانده

 بيماری جانگدازش، در ھمه جا به رغم در عين حال فردی فروتن، خوش برخورد، و او.  بوديک نويسنده پرکار و صاحب سبک
  .يافتضور میاش حبا لبخند فراموش نشدنی

  
پدرش حييم بن . يک خانواده يھودی بسيار تنگدست به دنيا آمددر و جنوب فرانسه  تولوز در شھر  در١٩۴۶ در سال سعيد بندانيل
مادرش . کرددر الجزاير با شغل گارسونی امرار معاش میواقع ای در شھر اوران خانهدر قھوهھا پيش از تولد دانيل، از مدتسعيد 

 و به الجزاير کوچ گفته ترک  ضد يھودیھااشغال نازیھنگام در را ه  کارگر بود که در نوجوانی فرانسیيک فرانسوی از طبقه
کشور  و ،نی که الجزاير مستعمره فرانسه بود در دورااين دختر جوان. بست سالگی به يک عرب يھودی دل ١٨ در و ا.کرده بود
- ی دشواریيک تنه به جنگ ھمهيست بای ويشی قرار داشت، مینشاندهی يھودستيز و حکومت دستھادر اشغال آلمانینيز فرانسه 

 - ھيتلریدست نشانده - توسط حکومت ويشی  خود  دو برادرھمراه به حييم بن سعيد در ھمان دوران است که . رفتمیھای زندگی 
-یيھود« اوراق ھويت جعلی در اثبات ی دختر جوان فرانسوی با تھيه.شدو به اردوگاه مرگ فرستاده  بودن دستگير يھودیجرمبه 

- به فرانسه نقل مکان می زوج جواناين .  دشدناعدام  حييم دو برادر ديگرگرديد اما  ھمسر  عرب خود، موفق به آزادی او» نبودن
-در کتاب زندگی نامهبن سعيد دانيل . گزينندمرز اسپانيا اقامت مینزديکی در فرانسه  از شھرھای جنوبی  کنند و در تولوز يکی

و رويدادھای سال اين بربريت  زمانی بين یصلهافشگرف اين که "...  کند که  اشاره میاو . پرداخته است به نقل اين ماجرا ٣١اش
  ".ال بود س٣٠تر از کم ١٩۶٨

 
ی ضدفرانکو، ول برای پناھندگان اسپانيين کافه پاتوقیا. "کافه دوستان" کرد به نام ای باز حييم در تولوز برای امرار معاش کافه

جلسات حزب کمونيست .  مختلفھایی ضد فاشيزم، اعضای سابق جنبش مقاومت فرانسه و کارگران مبارز با گرايشھاايتاليايی
 به خاطر و دوآتشه بود یجمھوريخواھاو . سرنترسی داشتو  بود دفرزند يک کمونار دانيل مادر. شدیمحل ھم در آن جا برگزار م

 !کرداعدام لوئی شانزدھم سخن گفته بود به مدت ده سال با او ترک رابطه اش در مخالفت با   از اعضای خانواده اين که يکی
ای واقعه . فاشيستی شد-ی يک گروه دست راستی پدر دوستش توسط اعضایدرھمين ايام است که دانيل نوجوان شاھد انفجار خانه

 مقاومتجنبش  از اعضای آن پزشک. نام بودخوشو  کمونست یپدر دوستش پزشک. بسيار گذاشتتأثير به گفته خودش بر او که 
  .جنگيدند میھا نازی آلمان ھيتلری بادوران اشغال فرانسه توسط در کهبود 

 
 اجتماعی و خانوادگی ھم  و رويدادھایشرايطاما، . ترين شکی نيستدر اين که دانيل فرد بسيار با استعداد و تيزھوشی بود جای کم

-الجزاير مستعمره، بمب ھا، کافه دوستان،اردوگاه مرگ نازینيل نوجوان ايفا کردند؛ گيری شخصيت دانقش بسيار مھمی در شکل
  …ھا و گذاری فاشيست

 
او در ھمان سال، ھنگامی . زيادی گذاشتتأثير  دانيل  بر توسط پليس فرانسه،١٩۶٢ر سال يان در متروی پاريس دايرکشتار الجز

ھای حزب به سرعت از سياستدانيل بن سعيد اما  .آمدونيست فرانسه دربه عضويت سازمان جوانان حزب کم سال داشت ١۶که 
در آن . زدسازمان آن  در دست به تشکيل جناح چپ نظير آلن کريوين و ھانری وبر او به اتفاق افرادی  .دش سرخوردهکمونيست 

 مخالفت با خاطره  بسرانجاماو .  ه بودتاثير زيادی بر جوانان راديکالی مانند دانيل بن سعيد گذاشتپيروزی انقPب کوبا، دوره 
 از ،١٩۶۵  فرانسوآ ميتران در انتخابات رياست جمھوری در سال نامزدیاز حمايتبا دررابطه کمونيست فرانسه، سياست حزب 

 يور شد و به پاريس نقل مکانيکول نرمال سوپرإ  معتبرسهموفق به ورود به مدردر ھمان سال دانيل . دشاخراج کمونيست حزب 
  .دکر
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 (Jeunesse Communistes Révolutionnaires, JCR) "جوانان كمونيست انقPبى"گذاران تشكل يكى از پايهبن سعيد دانيل 
ھای  از چھرهدانيل .دمارس ش ٢٢ جنبشيک تشکل دانشجويی به نام اصلی گردانندگان  يكى ازگرديد و ھمچنين،  ١٩۶۶در سال 

ند بخود پایبه باورھای انقPبی زندگی بود که تا آخرين روز      نادری در زمره رھبران بود و  در فرانسه١٩۶٨اصلی جنبش ماه مه 
  . کردزه ماند و  مبار باقی

  
 را JCR "جوانان کمونيست انقPبی "سازمانرئيس جمھور وقت فرانسه،  حکومت ژنرال دوگل ،١٩۶٨مه ماه دادھای در پی روی

 یدانيل بن سعيد به زندگی مخفی روی آورد و در خانه .دادحت تعقيب قرار ترا سازمان  آن و رھبرانکرد غيرقاونی اعPم 
ه  ب خود کتاب نخستين وبر  نریابا ھ بن سعيد در منزل مارگريت دوراس، مشترکاً .، پنھان شدمارگريت دوراس نويسنده سرشناس

 .گويد  سخن میی آن دوره کنندهدگرگونو حال و ھوای  ١٩۶٨ھای سال   اين کتاب از رويداد.نوشت را ١"کلی ، تمرين۶٨مه "نام 
 را با کمک (Ligue Communiste Révolutionnaire, LCR) "ھای انقPبی اتحاديه کمونيست "١٩۶٩در سال دانيل بن سعيد 

ھای کمونيست اتحاديه. شد  آخرين روزھای حياتش از رھبران آن محسوب می تااو . کردآلن کريوين و ديگر ھم فکرانش تأسيس 
ھای او عالوه بر زبان فرانسوی به زبان.  بودی معتقدانترناسيوناليستدانيل  .الملل چھارم بود يکی از بخش ھای اصلی بينانقPبی

  .مريکای vتين، اسپانيا و پرتغال داشتآراديکال در  ھای چپ سازمانيابی ساماننقش مھمی در اسپانيولی و پرتغالی مسلط بود و 
  

پابرھنگان زحمتکشان و  جشن ايناما . گرفتجشن   به مناسبت دويستمين سالگرد انقPب کبير ١٩٨٩در سال رانسه کشور ف
 خوار، ميراث*ترميدورترور و خفقان ناشی از که به يمن  بود  غاصبانینوادگانِ بلکه جشن . فرانسوی اواخر قرن بيستم نبود

  و"قھر"، در مضرات انقPبی که ھنوز پردازان قلم به مزدنويسان و نظريهاريختھمان .  بودندهشدفرانسه  انقPب کبير دروغين
من، "ای از تاريخ معاصر فرانسه بود که دانيل بن سعيد دو کتاب در چنين دوره. دشتننوو ھزاران مقاله می صدھا کتاب "خشونت"

بار نخستيندويست سال پيش برای بود که  روبسپير  اينکهدانيل نشان داد .  را نوشت١١" دويستمين سالگرد ترميدور" و ١٠"انق(ب
بورژوا ی طبقه مخالفت جناح راست یواسطهه بپيشنھاد روبسپير انقPبی  اما . کنوانسيون ارائه دادبهقانون لغو مجازات اعدام را 

 و پرداخت" ھای اخPقی  ارزشحقوق بشر، تروريزم، پيشرفت، پول، و" نظيِر  به مسائلی در آثار خود بن سعيد. نرسيدتصويب به 
از ر دانيل بن سعيد، ترکيب و پيوندی است اثآ .داشتگر تاريخ پرده برنويسان تحريفبازان بورژوا و تاريخھای سياست از رياکاری

  .سبخش کمون پاري بPنکی و کمونيزم رھائی-ژاکوبنيزم انقPبی بابوف 

محصول در واقع، اين دو اثر، . به رشته تحرير درآورد ١٣ و ژاندارک١٢ بنيامين والتریدو کتاب دربارهدانيل بن سعيد چندی بعد 
مبلغ   وجانبه عليه مارکسيزم، ھمهدورانی که بيانگر يورش.  است١٩٨٩ھای بعد از   از سال ی ناشگیدوران محزون و خمود

نبود که جھت یب.  بودناسيوناليزم  ارتجاعیو رشد راست افراطی و ، تازی نئوليبراليزم و يکه،پيروزی سرمايه در نبرد عليه کار
  .زد ١٦"بندی محزونشرط "در اين دوره، بن سعيد دست به نوشتن و انتشار  کتاِب 

، بلوک فروپاشی ديوار برلين؛ گذاشتی جھانی جنبش سوسياليستی در عرصه تأثير زيادی بر ١٩٩٠ھای پرتPطم پس از سال
 فروپاشی يوگسPوی سابق، جنگ داخلی در الجزاير و قتل  پی  بالکان دریای منطقهھ  و شوروی، جنگ اّول عراق، جنگشرق
ی سردرگم. کامP دگرگون ساختند  بودند که طی چند سال چھره جھان را ھايی  رويداد... وانسان در روآندا  ميليونحدود يکعام 
 واکنش سريع کنش و ، ژرف تاريخیکندوکاو ی نظری،  نياز به بازنگری جد–دارد   که ھنوز ھم ادامه-  از اين رويدادھا ناشی

 دانيل بن سعيد کوشش زيادی برای کنکاش و يافتن رھيافت مسائل اين  .برجسته ساخته بودرا يابی تشکيPتی سياسی، و سامان
بن سعيد اسی دانيل  سيیانديشه  انکشافشناختدر تواند می کمابيش مشابه  تاريخیاشاره به دو مقطع. ی تاريخی انجام داددوره

اين . شده بودای مواجه با اوضاع و احوال مشابهنيز ، مارکس ١٨۴٨در سال اروپا قPبات ی پس از شکست اندوره در .مفيد باشد
 پروژه ای که برای سال داد؛ در دستور کار خود قرار  راداریشناخت علمی  نظام سرمايهای است که مارکس پژوھش و دوره

مثبت  انگيز رأی رويداد غيرمترقبه و فاجعهبه واکنش لنين ،مورد مشابه ديگر .ترين فعاليت او محسوب گرديدهvنی عمدھای طو
 روی  بازخوانی ھگل و مارکسای که لنين بهدوره.  بودی خودطلبھای جنگ جنگی دولتیاحزاب سوسيال دموکرات به بودجه

   .آورد

 .بود ناپذيربيماری عPجيک  بهاز ابتP آگاھی نبود، تأثير بیدانيل بن سعيد ای آتی ھ سالھایچرخش فعاليت  ديگری که درینکته
از دانيل،  .کردندمی اشتباه ی خوشبختانه آنان در ارزيابی مقاومت انسان. داده بودند زندگیپزشکان حداکثر يک سال به او فرصت

  او ، برقدرت فکریدش  یبيشتر کاسته م جسمانی دانيل ه از قدرتھرچانگار . ختپردا  انگيزی به نوشتن  با سرعت حيرتآن ھنگام،
 مھم ی مقاله٢٠٠ و   کتاب٢٠از  بيش ،در با مرگ دست و پنجه نرم ک کهی سال١۵که در طی  بطوری  . گشتبيشتر افزوده می

 برمرگھد خوا  ی خود ملمبا انديشه و قرسيد که دانيل بن سعيد به نظر می. وردآگوناگون به نگارش در  موضوعاتیدرباره
  .فيزيکی غلبه کند

مارکس، انقPب  "سرمايه": مسائل کليدی مارکسيزم اختصاص داردبه  دانيل بن سعيد آثار مھمترين عمده، ١٩٩٠ی از اواسط دھه
در او  .داریطرح سياسی نوين برای چپ راديکال ضدسرمايه اکتبر، محيط زيست، فمينيزم، مسأله يھود، فلسطين و تدارک يک

 ١۵"ھا، طبقات و تاريخھا، جستاری درباره بحران زمانموزنینا"کتاب در پی آن  و ١۴"مارکس نابھنگام"  کتاب ابتدا١٩٩۵سال 
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مارکس را مورد در دورانی که -جوان ھستند  مارکس برای ای تنھا دفاعيه نه ،اين دو کتاب که در واقع مکمل يکديگرند. را نوشت
  . اندرا برطرف ساخته  مارکسیانديشهی دربارهابھامات از بسياری   بلکه -اند نقد قرار داده

Pً رنگنامبرده به مانند يک نقاش چيرهکتاب دو در سعيد بن  بزرگ خود و رو رفته و غبار گرفته استاِد  دست به مرمت شاھکار کام
 رود   مارکس میی متداول از انديشهیشدهتيک و مذھبی، مکانيکی، دگماجانانگارنه، بیھای ساده به جنگ برداشتاو . پردازد  یم

 .گشايدمی مارکس را برای خوانندگان دو کتاب ھایانديشهای از  دنيای تاکنون ناشناختهیو با خوانشی زنده، پويا و کارآ دروازه
نوعی  خوش نيايد؛ کسانی که غزھای خشک م "مارکسيست "دسته ازبه مذاق آن مھم تکانی اين خانهزده شد که البته نبايد شگفت

. اند مارکس استنتاج کردهیو طبيعت از انديشه ناپذير جامعهبه مثابه قوانين خدشهرا مکانيکی و دگماتيک " ماترياليزم تاريخی"
ان کارل پوپر فيلسوف ضد کمونيست دور :پردازد  نخست به دفاع از مارکس در برابر حمPت فيلسوفان معاصر می دانيل بن سعيد

 یو به مخالفت با نظريهبود جون الستر گرد آمده پيرامون " مارکسيزم تحليلی"عنوان   و محفل اکادميکی که تحت،جنگ سرد
ھم پوپر   کهدادنشان   او. خت مارکس پردای خود انديشهدانيل سپس به بررسی .پرداخته بودند" کار" و "ارزش" یمارکس درباره

 پوپر ،برای مثال.  مارکس ندارنداارتباطی ب وجه ھيچ بهدھند که   نظراتی را به او نسبت می،رکسو ھم الستر در حمPتشان به ما
با خواندن :  کرد ينیبتوان آينده را پيش   گذشته مییگرائی بدين معنا که با مطالعه تاريخ.کرده بود متھم" گرائیتاريخ"مارکس را به 

 ظھور ،اش  فرد دينداری که با خواندن نماز روزانهدرست به مانند.  کرد بينی را  پيشکمونيزمتوان رسيدن به   می" سرمايه"کتاب 
  .کند  دوازدھم را تصديق می ناگزير امام

 ، محسوب شودویترين اثر نظری  که شايد مھم" ھا، طبقات و تاريخجستاری درباره بحرانھا، ناموزنی زمان"در کتاب بن سعيد 
ودِن پايه بیاو . پرداختمارکس " سرمايه" باز کتا نامتعارف به خوآنشی ايراداتی که به لحاظ نظری به کتاب   بسياری از ب

 از سه بخش تشکيل  او کتاب .کند  را تثبيت می بن سعيداين کتاب قدرت روشنگری و تحليلی .کردرا اثبات شد گرفته می" سرمايه"
و   سياسی و مقوvتی نظير بحران،-  اقتصادییسامانه. پردازد  مارکس می" سرمايه"  بخش اوّل به بازخوانی کتاب؛شده است

 .دازی برای تحوvت دوران کنونی بيابدانن طريق  چشماياز کوشد تا بن سعيد می. دھد  ھای اقتصادی را مورد تحليل قرار می چرخه
 از  مراتب و فشار ناشی  سلسلهیی، سلطهمناقشات اجتماع: ھاھای طبقاتی، رابطه متقابل بين آن بخش دّوم اختصاص دارد به تضاد

کتاب آخرين بخش ). شدن سرمايه معاصردر چارچوب جھانیمختلف  پيروان اديان ھا وبين مليت(قومی  ، منازعات سرکوب جنسی
ی سھمی است اين کتاب ادا. پردازد   می  کارھای ارنست بلوخ، والتر بنيامين و شارل پگی به ساختارشکنی فتيشيزم تاريخییپايهبر

گذشته  طی صد سال  مارکس درینشان دھد که انديشهتا کند    در اين کتاب دانيل تPش می.کاvئی و باورھای متداول در نقد مدرنيته
 پايان تاريخ ی فلسفه يکدارای  يعنی ،نيست گراتاريخ )١: (بدين معنا که مارکسيزماست؛ برده   شديداً از سه تفسير نادرست رنج 

می بررسی پوزتيويستی )٣(طبقات نيست؛  ريکپآم شناسی منطقیجامعه )٢ (نيست؛ که اجباراً  خطی جامعه اقتصاد و تکامل تک عل
زيست کماکان    اين متفکری که در قرن نوزدھم می،مارکس دھد که  شان میسعيد ندانيل بن. شود ھم نيست  به کمونيزم منتھی می
 ، به تعبيریسعيد،دانيل بن. معضPت آن استحل  یگو و گزينه و پاسخ، قرن بيست و يکم درهشد جھانیدارِی بھترين مفسر سرمايه

  .شناساند  را به ما می" ست مدرنپُ - پسا"  مارکسکارل 

 آثار ی در کليهھای کم اھميت ژورناليستی مارکس، تقريباً  نوشته رخینظر از بدھد که صرف   بررسی جامع نشان میدانيل با يک
بازخوانی مارکس بن سعيد . شودديده نمی ، استداری سرمايهآمد گريزناپزير که کمونيزم پی اين نظريهی ازا نشانهترين کمو  امھم

-بررسی نظريه . فراوان استھایھا و انشعاب ون درختی دارای شاخهچنبوده و ھممستقيم سازد که سير تاريخ خطی   را متقاعد می
  بينیبل پيشاھای غيرق آمدکه پیاست  ھای محتملی ای از رويداد مجموعهدھد که روند تاريخ میھای مارکس توسط دانيل نشان 

پژوھش بن سعيد  .نبايد ناديده گرفتنيز را احتماvت دارد اما نقش تصادف و  پيکار طبقاتی جايگاه اصلی راالبته  خواھند داشت؛
اين .  است تاريخ انکشافغير خطی بودنکند که مبتنی بر  میرا برجسته آثار مھم مارکس ای ازهوارون کامPً تبيين 

 قوانين حاکم بر طبيعت مرده را  و مارکس کردندشه و آثارياند  بر تن  راای مکانيکیتنگبودند که يک چنين جامه  ھا "مارکسيست"
انییهعبر جام ً ريم آنگاهيجھانشمولی را بپذاين اگر سازد  مستدل میدانيل .زنده و پر از جنب و جوش تحميل کردند   انس   الزاما

به حداقل کاھش " ثرؤعنصر م"و " عامل آگاه"در اين ديدگاه نقش انسان به مثابه . کنيمقبول  يد آينده را ھم با  بودنپذير بينیپيش
 همبارز  و افولنشينی دقيقاً در دوران شکست، عقب،بوارون. داری استايدئولوژی و خواست سرمايه اين دقيقاً . شود  داده می

طبقاتی و اين که کمونيزم  بر ضرورت مبارزهھای انقPبی سوسياليستطبقاتی است که بيش از ھر زمان ديگری vزم است که 
ترين اثری دانست که چپ راديکال در  بتوان مھم  اين کتاب را شايد. کنندفشاری، پانيست طبقاتی یمحصول خود به خودی جامعه

 .است توليد کرده گذشته یطی چند دھه

بازشناسی و تکامل انديشه مارکسيستی تنھا يکی را در اين جای برشمريم  دانيل در آوردھای با ارزشاگر قرار باشد از ميان دست
 امر  ايندر. به آن آغشته بودعميقاً " ارتدوکس" ای از پوزيتيويزم و دترمينيزم است که تار و پود مارکسيزم ريشه  شک گسستبی
 چيزھای شگرف انسانی،...  " :يابيم اين جمله از بPنکی را می نامبرده در کتاب . ثير نبودندأت بPنکی و بنيامين در او بی شک بی

کھکشانی ھستند که مقدرند و سرنوشتی گريزناپذير  ھای توانند باشند، بندرت شبيه چيز  چيزھايی که در ھر لحظه قابل تغيير می
  تواند ظاھر شود، يعنی  ای می که در آستانه اش ناجی ھر لحظه تاريخ در تنگی و باريکی است: "تر بنيامينيا اين جمله وال ". دارند

  ."ناگھانی رويداد محتملی است در واقعيت انقPب، اين جھش
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 بPنکی  دگیانديشه و زن. مشترکاً با ميشل لووی نوشته است ھايش است که عنوان يکی از نوشته" اگوست ب(نکی، کمونيست مرتد"
ھر گونه خشک مغزی و  ناپذير از محرومان و پرھيز از دفاع و وفاداری خستگید انيل. ناپذيری گذاشته بودانکار بر او تأثير

   .تعصب عقيدتی را از بPنکی آموخته بود
  

اين نوشتن  ، بودپيروزی  ده و نئوليبراليزم سرمست از باردک  تازی میفوکوياما به ظاھر يکه" جھان ايانپ "یدر عصری که نظريه
د که اعتصابات عظيم و طوvنی دنچاپخانه خارج نشده بو  کتاب ھنوز از دواما اين. رسيدمی"  محلخروس بی"به نظر دو کتاب 

 دور ازمارکس بارديگر شبح  وکرد  را ساقط  ھای نئوليبرال، دولت دست راستی جانبه سياستتھاجمات ھمه کارگران فرانسه عليه
  . شدياننما

در کتاب او .  اختصاص دارد، استراتژی انقPبی در قرن بيست و يکمر دانيل به مسأله استراتژی، به ويژهاز آثا ایبخش عمده
ھا و  از شکست ھای دو دھه گذشته و جو شديداً بدبينانه ناشی پردازد و با توجه به رويداد   به اين مھم می١۶"شرط بندی محزون"

ھای از قبل تعيين  مفروضات، الگوھا و دگماو با نقد . خيزدبرمی "تعھد سياسی و انقPبی"ه، قوياً به دفاع از آرزوھای برباد رفت
 کتاب که به گفته ميشل لووی  ايندر .کندو استراتژی انقPبی تاکيد میچشم انداز واقعی ، به تعھد در قبال شده و خدشه ناپذير گذشته

است که پيآمدش از قبل  عمل رھائی بخش کاری" که گويدای از پاسکال می، با اتکاء بر جملهستادانيل بن سعيد زيباترين نوشته 
بن سعيد با مطالعه کارھای  لووی که خود شاگرد و ھمکار لوسين گلدمن بوده بر اين باور است که دانيل ميشل. است" تعيين نشده

 حساب شدهبندی درگيرشدن در سياست انقPبی را ھم چون يک شرط تعھد ودانيل . بيند  پاسکال میکار گلدمن روش مارکس را در 
 انقPب ديگر ، بدين ترتيب.را در بطن خود دارد" خطر باختن ھمه چيز و يا خود باختن"بيند که می" تحقق تاريخی" بر روی يک

، بلکه يک استراتژی نيست  تضادھای اقتصادی سرمايهیيدهئو يا زا قوانين آن تاملزاز م از يک ضرورت تاريخی و  ناشی
شود،   نشيند، تسليم می  می نشيند، روحيه مقاومت عقب  بدون آن اراده پس می" که  ای استانداز اخPقی ض و محتمل، يک چشموفرم

  " .دھد  می شکند، اعتبار و حثيتش را برباد  پيمان می

وردنِ فريبدر رابطه با  آرزوھايشان توسط سوسيال دموکراسی کتاب   برباد رفتنھا از حکومت حزب سوسياليست فرانسه و تودهخ
  .سازد   میبرمPرا  "سوسياليزم"  آن نوعنويسد و سراب   را می١٨ "چپ آنھا و چپ ما"
  

کتاب سياه " کردی میايدئولوژيک ارتجاع جھانی يکه تاز  ارتشیوپخانه، در زمانی که تيک سال از فروپاشی شورویدانيل 
ی که تحت افشای جناياتبه ھزار صفحه  در بيش ازاست و    جمعی علمی  ظاھر يک کار تحقيقاتیاين کتاب به. را نوشت" کمونيزم

  و زيور اکثرترجمه شدجھان ھای مھم  زبان  به اکثرسريعاً " کتاب سياه کمونيسم" .پردازدانجام گرفته است، می" مکمونيس" نام 
، با تأکيد "١٩"چه کسی قاضی است؟"بن سعيد سپس با انتشار کتاب   دانيل.رديدگسراسر جھان  ھا در ھا و کتاب فروشی خانهکتاب

کنندگان تاريخ پرداخته و  خود گنجينه انقPبی به نقد تحريف بر بيان حقيقت، مبارزه با افتراء و تحريف تاريخ، انتقال خاطرات و
  .شناسد   می به رسميتواقعی تاريخ را به عنوان تنھا داور

 نوشت و در" کمونيستحزب مانيفست "انتشار  سالگرد صدوپنجاھمين را به مناسبت ٢٣" روح نوين کمونيزم،خند شبحلب" کتاباو 
  . دھد  را نويد می" شبح کمونيست" فرآرسيدن مجدد آن

- ھای پنج نوشت با بيانی زيبا با تز٢٠٠١ که در سال ٢۴"تزھای مقاومت مناسب زمانه. ناپذيرانتحويل"کتاب در سعيد  دانيل بن
 ی خودگذشتهرزمان  پياپی روشنفکران و ھمیانهو تسليم طلبانه بدبين ھای شوم و نغمهھای بافیمنفیاش به نبردی حماسی عليه  گانه
برای مقاومت و  ھائی دستورالعمل:دھد   خروشان را نويد میی زمانه با نھيبی فرآرسيدن طوفانایز در سکوت خفقان؛ اوپردازد  می

  .  نامعلومیآيندهو  مخروبه یفشارھای دوران نئوليبراليزم، عصر انتقالی بين گذشتهدن دربرابر نشتسليم 

يابی به يک  تPشی است در جھت دست،نويسد که در تداوم ھمين موضوع می٢۶"مقاومت، جستاری کلی درباره موش کور"کتاب 
 سرسختی، مقاومت زيرزمينی و ظھور موش کور ھمواره نماِد  ، در تاريخ ادبيات از شکسپير گرفته تا مارکس".مقاومت سياست"

ای در زيرزمين العادهکه با انرژی خارقموش کور حيوانی است . رودناگھانی و غير مترقبه در جائی است که انتظارش نمی
آورد که در میسر  زمين جائی ازدر يک کند و به ناگھان مينی تودرتوئی ايجاد میی زيرزپردازد و شبکهزدن میصبورانه به نقب

در بن سعيد .  عمرش بسر آمده است،در ظاھرکه چه  در برابر آن،نشدن استنماد تسليمموش کور   .رودمی آن نوجه انتظاربه ھيچ
آلتوسر، نظريات او .  نشدندتسليمھای اخيرھای مخرب دھهپردازد که در برابر طوفان   می فيلسوفانینظرياتبررسی اين کتاب به 

نوين   تدوين و تکامل استراتژی سياست انقPبی جدالی رفيقانه با آنان به دربرد ومینقد بين ذره زيربه را باديو، دريدا و نگری 
  .پردازد  می

بسط او . نويسد   را می٢٧"کارل مارکس، ھيروگليف مدرنيته"کتاب  گردد و به مارکس بازمی بار ديگر٢٠٠١در سال سعيد دانيل بن
. بيند  قماش می کند و ھردو را کم و بيش از يک  ھای اخير مقايسه می گلوباليزاسيون سال داری در دوران مارکس را با پديدهسرمايه 

وقوع پيوسته و ه جنايتی ب" :ھای پليسی بخوانيم کتاب کند که آن را به شيوه  توصيه می" سرمايه " کتاببرای بھتر فھميدندانيل 
به سھم خود  ھر يکسارقان شود،   ھای مختلف رّد و بدل می  و اين ارزش به يغما رفته بين دستشده، ای ربوده ارزش افزونه
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رِد  فروش، خرده فروش،دار، عمدهسرمايه: ربايند  بخشی از آن را می بطوری که در طی اين ...    رند ورباخور، کPھبردار و م
، در اين کتابسعيد بن ."ه شرلوک ھلمز به کشف اين جنايت پرداختبايد به شيو... شود  فراموش می  روند منبع اوليه اين ارزش

 را دوباره زندهاو و  ،داردبرمیمارکس  انسانی یشمای مقدس را از چھرهد، زدايھای مذھبی می مارکس را از دگمھایانديشه
با انگلس، مارکس  ارکس و مکاتباتی مبيش از پانصد صفحه مطالب نو دربارهاو . فرستد میکرده و به پيشواز قرن بيست و يکم

  .دھد را ارائه و مورد بررسی قرار میمادر و نزديکان
  

ن کتاب به او در اي.  را می نويسد٢٨"تروتسکيزم ھا"کتاب " چه می دانم؟"دانيل بن سعيد سپس به درخواست انتشارات مجموعه 
ی از اين کتاب شرح مختصر. ی در درون خود داردھای مختلفپردازد که چرا تروتسکيزم گرايش میتروتسکی و تروتسکيزم

 انترناسيوناليزم  و جھت زنده نگاھداشتن کمونيزم انقPبی بسيار دشوار در است که با شور و شوق زائدالوصف و در شرائطکسانی
 نظريه پرداز يکی از رھبران انقPب اکتبر، سازمانده ارتش سرخ  وبه عنوان تروتسکی او با تاکيد بر نقش . ، تPش کردند

بوروکراسی در  عليه جناح استالين و - ١٩٢٠از اوايل دھه   "اپوزيسيون چپ " و-ناپذير تروتسکی ی آشتی، به مبارزهمارکسيست
تروتسکی ميراث عظيمی در جھت تداوم و تکامل او براين باور است که . پردازد، می شورویحال رشد درون نظام جديد
  . ه استيوناليزم برجا گذاشتمارکسيزم انقPبی و انترناس

  
 اخير اختصاص یتھاجمات سرمايه و نئوليبراليزم در دھه  استراتژی چپ در روياروئی بایای از آثار دانيل به مسأله بخش عمده

 انگليسی در عھد ملکه یشدن سرمايهجھانیميPدی  نوزدھم ی در سدهدھد که توضيح میارھای خوددر اين نوشت او. دارد
ارزيابی ھای اخير داری سالگلوباليزاسيون سرمايهاو آن دوران را مشابه دوران . الملل اول را به ھمراه آوردسيس بينأ ت،رياويکتو

 نوآ، در سياتل و يا در فلورانس؛جدر  ،تظاھرات عظيم در پورتوالگر:  جھانی مواجه شده استیبا مقاومت در گسترهکند که می
 اخير شاھد ظھور و یدر طی دو دھهدانيل براين باور است که .  جھانیی و در گسترهایفوروم ھای مختلف در سطح منطقه

ھای کارگران؛ کشاورزان؛ ھواداران محيط زيست؛ فمينيست ھا؛ سازمان: گسترش يک نوع انترناسيوناليزم نوينی ھستيم
 شاھد ظھورشان بلکه در کل جھاناند پديدار شده ر سطح کشورھای پيشرفتهو نه صرفآ د... ھای فرھنگی و غيردولتی؛ جنبش

عليه آن  دھی مبارزاتو چگونگی سازمان" گلوباليزاسيون"ی پديدهمبارزه با چگونگی مباحثات  کامل درگيربه طور دانيل  .ھستيم
 با تونی نگری و سعيدمجادvت بن. ھمين رابطه نوشت را در ٣٠"رای تغييربدنيائی " و ٢٩"انترناسيوناليزم نوين "دو کتاِب او  .دش

ھای اجتماعی،   و حضور فعالش در فورومنداجھانی کامPً شناخته شده  در بين چپ٣٠"رای تغييربدنيائی "جان ھالووی در کتاب 
ھای اخير نئوليبرال سالھای اقتصادی سياست او به اين نکته اشاره می کند که .ھای جھانی فراموش نشدنی است و کنگره سمينارھا
بخش مھمی از جامعه، فجايع  شدن جامعه پرتابی نظير نابرابری ھای اجتماعی و به حاشيهآمدھای ناشی از آنھا وپیو بحران

 موجب ، بشریآيندهبرای  ھم محيط زيست و طبيعت  بر رویھم ھای جديدفناوریآمدھای محيط زيستی، عدم تضمين در برابر پی
  .دان مردم دنيا شده استبيداری وج

  

 ی کتابدر مقدمهاو . اين کتاب روايت زندگی خود دانيل است. نويسدرا می ٣١"ناشکيبايی ُکند"  کتاب ٢٠٠٣در سال سعيد دانيل بن
 د کاv و در عصر تعبُ  درفھم يک زندگی سياسی، آن ھم بعد از فاجعه استالينيزم،اين کتاب ھدفی ندارد جز کمک به : "نوسدمی

. شودروايت میھم " جمع" با زبان  "فرد"يک  زندگی سياسی ،در اين کتاب. "دورانی که پرده اسرار مدرنيته برزمين افتاده است
 تا زمان نگارش ١٩۶٠ یاز اواسط دھهبن سعيد . رات فردی و تجارب جمعیط خاشود؛می" ما"و " من"راوی داستان به تناوب 

 یاش؛ تجربه مھاجر خارجیبا مشتريان کافه دوستان :کند را بيان میز رويدادھای گوناگون سرشار ای، چھار دھه)٢٠٠٣ (کتاب
؛ رويدادھای (LCR) ھای انقPبیسازمان کمونيست ؛١٩۶٨مه ؛ (JCR) حزب کمونيست؛ سازمان جوانان کمونيست انقPبی

؛ بازخوانی مارکس و فروپاشی شوروی و بلوک شرقب ايران؛ ھا در اسپانيا و پرتقال؛ انقPدلخراش آرژانتين؛ سقوط ديکتاتوری
ِس  ازھايی ھستندروايتھمگی  ... ُک يک: بياموزندگذشت زمان را بايست ی که میقِ رتِ  يک طغيان  با سعيد دانيل بن. راند  ناشکيبائی 

...  به فھم آن چه انجام داديمساده برای کمک  قلمی حقير و گواھی"... : نويسد   میی پربار و باارزش با فروتنی خاصیپشوانه چنين
گاه دچار اشتباه نشديم و ھيچ اشتباھاتی شديم، شايد ھم تعداد اين موارد اندک نباشند، اما در پيکارمان ھرگز ای موارد دچار در پاره

 ".مان را عوضی نگرفتيمدشمن
  

دار در حالی که دين. است دارمتفاوت از يک ديندھد که يک انقPبی کامPً    توضيح می٣٢"ھای يک خدا ناباورگفتمان"در کتاب او 
 بندی شرطاندشان از قبل تعيين نشدهانقPبی بر روی رويدادھايی که نتايج  يک، مطمئن است اماکامPً اجرش در آخرت   دريافتاز

 که بطور  است  کسیقPبیدر يک کPم ان ؛دھد  می  قرارنسبی خود را در خدمت يک حقيقت مطلق و غم و توان ّم کند و تمام ھَ   می
را در عمل متحقق  " در باره تاريخ ھايی تز"با عنوان  - اش در آخرين نوشته -حکم والتر بنيامين  کند تا اين   تPش میناپذيرخستگی

  ."ای گزنده بايد کاويدتاريخ را بگونه: "سازد
  

يک سلسله  ١٨۴٢مارکس در سال . کند را منتشر می"دزدان و حق فقرامحرومان، کارل مارکس، چوب"دانيل بن سعيد سپس کتاب 
ھای خشک سرقت چوب"ن در مورد ي که در پارلمان ايالت راند که عمدتآ در رابطه با مباحثی بودکرده است  منتشر نوشتار
ی خشک ھاآوری چوبکه به جمعتا فقرائی شدند  قوانينیتصويب  سرانجام منجر بهمباحث پارلمان راين . مطرح شده بود" جنگلی

مث� (ھا سنتی تودهداری مرز بين حق با گسترش سرمايهچطور که  دھد مارکس توضيح می.پرداختند را مجازات کنندجنگلی می
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 دائمأ به ضرر )مالکيت خصوصی جنگلحق دراين مورد (و حق مالکيت خصوصی ) ھای خشک جنگلیآوری چوبحق جمع
. اندازدھمه چيز چنگ می حق مالکيت خصوصی بر ی و سلطهشودمی جا به جا مینفع غاصبان اموال عموه محرومان جامعه و ب

 از ینوشته بود که در آن به دفاع ليبرالرا  مالکيت یدر بارهی معروف خود  پرودن جزوه،تردو سال پيشناگفته نبايد گذاشت که 
 ١۵٠ با گذشت بيش از . رد نظريات پرودن دربودندپاسخی مارکس در واقع نوشتارھای  . پرداخته بودحق مالکيت خصوصی 

مسکن به لحاظ   بار ديگر حق مالکيت در مواردی چون توليدات فکری، ھنری و فرھنگی، حق داشتن سرپناه و،سال از آن زمان
به اين را  ٣۶"دزدان و حق فقرامحرومان، کارل مارکس، چوب"دانيل کتاب . نظری و حقوقی مسأله حاد جوامع امروزی می شود

نويسد که او می. کند نو مطرح میزباره او د رابحث فلسفی و حقوقیاين  مارکس دھد و با بازخوانی نظراتموضوع اختصاص می
 عليه به مالکيت خصوصی درآمدن جھان ،جھانکردن  عليه خصوصی،يدشدگان محرومان و خلع، سال پيش١۵٠چون امروزه ھم

  .اندپا خاستهه و فردی بھای خودخواھانه حسابگری خشکو عليه منطق 
  

مدافع   است و دانيلھای راديکاليزم فرانسوی سکوvريزم از ويژگی. يابدی ديگر بن سعيد به سکوvريزم اختصاص میدو نوشته
بن . کشد را به نقد می- "فيلسوفان جديد"با به اصطPح  -  ٣٧"ویبرنار ھانری لِ : شناس جديديک دين"در کتاب او  .سرسخت آن

 یطلبانهھای جنگ انديشهاو . طلبدچالش میبه را وی نظير برنار ھانری لِ کسانی  ،ارتجاع نئوليبراليزم انمبلغ در اين کتاب سعيد،
دانيل . کندافشا می را اند-  مخفی شدهنقاب دفاع از دموکراسیپشت در پس امپرياليزم و صيھونيزم جھانی که  نوينکارگزاران اين 
پرداخته مدرنيته و مقوvت آن   از نويسد که عمداً به تحوvت ناشی   را می٣٨"الحادیايش سياست در ست"  کتاب٢٠٠٨سال در 

را در  بخش مھمی ، مقاومت با آنینئوليبرال و نحوه  استراتژی در دوران تھاجماتیمسألهدر اين کتاب، پرداختن به . است
  بررسیبهاين کتاب . را منتشر کرد ۴٢"انديشه ناشناخته لس،کارل مارکس و فردريک انگ" کتاب ، او سالنا ھمدر .گيردبرمی

احوال  اوضاع و" نظيرگر بیتحليل"پردازد و از مارکس به عنوان يک   می نظريات مارکس و انگلس در مورد کمون پاريس
 شرايط یساده تابسياست را به سطح يک بازھرگز  کند که مارکسدانيل در اين اثر تبيين می. کند   ياد میی اجتماع- سياسی

  .داند   اساس و نادرست می دھند را کامPً بی  نسبت می  ای که ديگران به مارکس و جبرگرايی اقتصادینداده است ھش اقتصادی کا

 آخرين  تا١٩۶٢ در متروی پاريس در  الجزايريان از کشتار او:رسيدن به حقيقتکشف و  پايانی بود برای   نبرد بی دانيل  ندگیز
برای از منظر بن سعيد  . با سکتاريزم  با دگماتيزم سازگار است و نه  حقيقت نه کشف فھميده بود کهیخوبخود به زندگی لحظات 

 وجود ورزی،مسير کنشھای  شدن در پيچ و خمھم خطر گمنظری نمای  نيست و بدون قطب ی کافیئشناخت حقيقت، نظريه به تنھا
او در . کرد  خوبی درک کرده و بدان عمل می  را بهورزیکنش متقابل نظريه و یه رابطهترين ويژگی دانيل اين بود ک مھم .دارد

. پذيرفتمی مسئوليت انتظامات يک تظاھرات را ھم گرفت،مینظری را برعھده  تحقيقاتی   که مسثوليت يک طرحھمان حالی
اھرات خيابانی، سازماندھی و آموزش در دھی و شرکت در تظ بين جلسات حزبی و جلسات دانشگاھی، سازمان دانيل زندگی
 .نھفته است  نکتهش در ھمينااو نماد پراکسيس مارکسی بود و رمز موفقيت و محبوبيت.  تقسيم شده بودی تابستانی حزبیمدرسه
 اخير  دھه ھای درای کهورشکستگی دوگانهبن سعيد در اين اثر   .به توضيح اين امر اختصاص دارداو  ۴٣" کنش-انديشه"کتاب 

- مرتد و توھم و ھم چپ پارلمانتاريستی، مخربداریورشکستگی سرمايهھم : کند مواجه بوده است را تشريح می آن ھابشريت با
 نه فقط تأمل ،ده استخود ش تاريخی–ھای ساختاریداری وارد بحرانسرمايهنظام حال که گذارد بر اين نکته تأکيد میاو .  راآفرين

  .به يک بديل اجتماعی بلکه تحقق مبرم و فوری آن ھم در دستور کار قرار دارديابی عاجل برای دست

 پيش به سوی" نوشت با عنوان  کتابی ليويه بزآنسونوو مشترکاً با ا"داری- حزب نوين ضد سرمايه"سيس أ تیدر آستانهبن سعيد 
 یاندازچشمو با  حزب  آنداریايه ضد سرمیھای روزمره فعاليت کردنمسلحبا ھدف  ،۴۴" و يکمسوسياليزم قرن بيست

کمون پاريس گرفته   کمونيزم قرن بيست و يکم برای او چيزی نبود جز تداوم ميراث مبارزات گذشته، از.دراز مدتو  استراتژيک
عامل  دانيل ھمواره اما. تروتسکی، رزا لوکزامبورگ و چه گوارا لنين گرفته تاانگلس و ھای مارکس،  تا انقPب اکتبر، از ايده

نظام سرمايه   که امروزه بشريت به واسطه  محيط زيستییفاجعه مواجھه با در او . داشت در نظرنيز  را ط روزاي و شرزمان
-در دست سياستمداران بورژوا و عوامتبديل به ابزاری که ای پرداخت؛ واژه "اکولوژی"روبرو شده است به نقد واژه داری با آن 

بديل . انسان بپردازندتخريب ھرچه بيشتر طبيعت و محيط زيست ی به ادامهن ادارمنافع سرمايهر جھت تأمين شده تا دفريب 
  .است" کمونيزم اکو"ی انتخابی و پرمعنای دانيل بن سعيد، ابداع واژه

  
 کسانی که جذاب برای کتابی است خواندنی واين اثر .  نام دارد۴۵"کتاب راھنما برای مارکس" بن سعيد ھایيکی از آخرين کتاب

مارکس ھای کردن خواننده با انديشهآشنا صرفاً ،کتاب ايناز نوشتن   ھدف.مارکس آشنا شوندھای کارل زندگی و ايدهخواھند با   می
داری، کمونيزم، تشکيPت سياسی،  با منطق سرمايه رابطهدررا  ھای مارکس خواھد کاربرد انديشه  میاو  بلکه نيست

بسياری از مورد توجه بن سعيد  اين کتاب . دوباره زنده کند، انسان با طبيعت و مسائلی از اين دستیرابطه انترناسيوناليزم،
  .جوانان قرار گرفته است

  
به او در اين کتاب . نوشت درباره مواضع مارکس در مورد بحران را ۴٧"مارکس وبحران ھا"  کتابدانيل بن سعيد اين اواخر 

 توضيح او. شمارددو را برمی نکات مشترک و نکات تفاوت آندانيل . پردازد   کينز میمارکس ونظرات  یبررسی و مقايسه
 بن سعيد براين باور است که. ھستند بلکه اصوvَ فريب دھنده ند نيست  تنھا کافی نه  برنامه اقتصادیدھد که بررسی نکات فرعیِ   می

 ھایپيشنھادی برنامه و  اصوvً کليهکه گيرد   رانجام نتيجه می مورد ارزيابی قرار داد و سکليتّش دربايست می برنامه رايک 
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،  در واقع.استنظام ھای مخرب آن  رویخPصی از شر زياده سقوط وو جلوگيری از داری در جھت نجات سرمايهکينز اقتصادی 
  . استداریسرمايهنگونی  مارکس سری که برنامه  در حالی،داریه مرھمی است بر زخم چرکين سرمايی کينز طرح و برنامه

 
ناگزير ی به دورانھر . باطی بين دو دوران نسبتاً متفاوت را دارا ھستنددانيل تا حدودی نقش رابط و پل ارتنظرات و مبارزات 

 را جنگ را کمون پاريس، و پايان آن" قرن نوزدھم طوvنی" آغاز ، مدرندر تاريخ سياسی. استمراجع و منابع خود را دار
- میرا فروپاشی شوروی  آن و پايان،کنند  را انقPب اکتبر تعيين می" قرن بيستم کوتاه"  آغازی نقطه، ھمچنين.دانند میلجھانی اّو 

را بن سعيد دانيل نظرات و مداخPت گاه  آن،نئو ليبراليزم بدانيم شروع قرن بيست و يکم را آغاز حمPتمنوال،  ھمين  بهاگر . نامند
  .بيستم کوتاه و آغاز قرن بيست و يکم دانست پايان قرنميان توان پل ارتباطی   می
 

تنھا يک سال بعد از تأسيس او  .داشتدر بين چپ راديکال در سطح جھانی ای نظری و سياسی جايگاه ويژه ، دانيل به لحاظ اخPقی
  را به خود جلبیطح جھاناحزاب چپ راديکال در سافراد و حزبی که نظر . از ميان ما رفت "داریحزب نوين ضد سرمايه"

وفادار به محرومان جامعه و   نوينبيک حز: "نويسد  در توصيف اين حزب میاو خود . نش بوداو او از پايه گذاراست کرده 
  ."ابا دارد و نه از گفتن اين که خواھان تغيير جھان است خود داری بودن ھای زيرسلطه نه از بيان صريح ضد سرمايه انسان

 با ولع  او توگويی؛در ھمه جا حاضر بوداو  کاسته بود اما  دانيل  بيماری به شدت از قدرت فيزيکیبا آن که ير در چند سال اخ
 را به نسل جوان  خود ھای پراتيکتجربهھای نظری و   تمام اندوخته، مانده باقیکه برايش خواست در اين اندک فرصت   خاصی می
، در مجPت  در انجمن مارکسالمللی آمستردام، بينی تحقيقاتشگاھی، در مؤسسهدر جلسات حزبی، در جلسات دان: منتقل کند
- نوين ضدسرمايه حزب" تابستانی ی در مجادvت سياسی در سطح جھانی، در مدرسه،"خPف جريان"و " نقد کمونستی" تئوريک

 سرمايه داری در سطح جھانی و سنگر يکه تازی  اخير، سال ھای سال  سی در".لوئيز ميشل"و در پايه گذاری انجمن ، "داری
سازی او کوشيد تا با شفاف. فراشته نگاھداشتام انقPبی را برپرچم مارکسيز دانيلپيشين، اکثر ھم رزمان   کردن ِ خالیمبارزه 

 :ويدگ   می٢٠٠٩ر سال  خود دھای در يکی از مصاحبهاو . رودبپيشواز قرن بيست و يکم  بهھای خود نظريه پراتيک روزمره و
 در واقع امر. خندانش دوباره ظاھر شده است  امروزه شبح اما متعفنی بود،ی مرده  مارکس سگِ،ھا سال پيش در دنيای ليبرال ٢۵"
  ." است  جھانییسرمايه  را مديون وجود خود فعلييت امروزی}مارکس{

کارگاه بحث توانست در نمی از اين کهدانيل . دبو" دارینوين ضدسرمايهحزب " تابستانی یمدرسهآخرين باری که او را ديدم در 
ھای اخير در ايران  در مورد رويداداو .  چندان خشنود نبود-خودش کارگاهبحث  صرفاً به دليل ھم زمانی آن با -ايران شرکت کند

الملل گره آتی بينکن یپرسيد و کمی ھم درباره از وضعيت چپ در ايران بن سعيد ھای بسياری داشت،  پرسش "انتخابات"  در پی
 نادری در بين یبا قدرت تخيل باvيش نمونه اش، با طنز وودل بازیاش، با دستیئاش، با خوشروتکلفیبا بیاو  .چھارم گپ زديم

و تمامی مبارزان در ،  کارگرن جھان چپ راديکال، بربرای سخت  ضربه دانيل بن سعيد رفتنبا . روشنفکران مبارز و انقPبی بود
، کامPً کنند  دنيائی بھتر تPش می  تمام کسانی که برای تغيير جھان و بر پايیما و جای خالی او برای .  جھانی وارد شدعرصه

  .محسوس است

 ٢٠١٠مارس 

__________________________________________________________________________  

در نھم . ی بود که پس از انقPب کبير فرانسه مورد استفاده قرار گرفت نام ماه يازدھم از تقويم جديدThermidorترميدور *
ت به سمت راست حکومت جمھوری  اين واژگونی حرک روبسپير برکنار شد و با١٧٩۴سال )  ژوئيه٢٧مطابق با (ترميدور 

 . باز کرد) ١٧٩٩امبر  نو٩در ھژدھم ماه برومر، مطابق با (اول آغاز شد و راه را برای روی کار آمدن ناپلئون بناپارت 

  

  مقاWت

   سايت اينرنتی.نوشته است  به زبان ھای فرانسوی، انگليسی، اسپانيولی و پرتقالیدانيل مقاvت بسياری

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

  :  آدرس آن . انگليسی  را گردآورده است و به زبان ھای فرانسوی اش مقاله٢٨۵ ونکن تا

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=101 
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  .)تا آن جائی من از آن ھا اطPع دارم( ارسی ترجمه شده اند به ف از وی تاکنون مقاvتی که†

 : گردآوری شده اندآرشيو اينترنتی دانيل بن سعيد تمام اين مقاvت در 

         آلن بديو و معجزه ی رخداد  •   •

      رسوايی دايمی  •   •

    موش کور و لوکوموتيو:  سماجت انقPب  •   •

    استراتژيکی - درباره بازگشت مسئله سياسی •   •

  ی متحد   ھژمونی و جبھه •   •

  و پاسخ دانيل بن سعيد به برخى از انتقادات او  » فرضيۀ كمونيسم« مصاحبه با آلن باديو نويسندهء  •   •

         پاسخ دانيل بن سعيد به برخی انتقادات آلن باديو •   •

    ھالووی   پيرامون تغيير جھان بدون تصرف قدرت جان  •   •

       فريادھا و تف ھا • •  

       دريدا و مارکسيسم •   •

      !جھش! جھش! جھش:  لنين و سياست  •   •

     استراتژی و حزب  •   •

    محكوم بوده است و زودرس؟    از ابتدا  پرسش ھاى اكتبر، آيا انقPب اكتبر كودتا بوده؟ وآيا  • •  

     تداوم منطقى ايده ھا  •   •

     ما يھوديان  •   •

   آرى ما يھوديان •   •

        نگاھى به جنبش كارگرى و اجتماعى فرانسه • •  

     ماركس رھيده از قفس خويش  •   •
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