
  

                      
  ٢صفحھ  ! یک وظیفھیک دستاورد؛  ■   
    
   ٣ صفحھ !ی زنان، جھان دیگری ممكن نیستیبدون رھا  ■          

  
  ٤صفحھ  !بھار در خاوران  ■        

    
   ٥صفحھ  گزیده ای از مطبوعات خارجی  ■       

  

  
  

    ٦صفحھ  اسپارتي زیر پرچم پنتاگون ٣٠٠  :نقد فیلم   ■    
    ٨ صفحھ خطر جنگ : دانشجوییاز میان نظرات و نشریات   ■     
  ١٠ صفحھ )١(ایده ھای پراکنده درباره پست مدرنیسم   ■     

  
 ١٢ صفحھ  مکتب فرانکفورتای در بارهمالحظھ  ■     

 
 ١٣٨٦ فروردین –  شانزدھمشماره

 نشریھ دانشجویی بذر
  :ھمکاران این شماره

  ، آاللھ افشین کوشارھا کیا، ن،  سورنا ھدایت، باربد کیوا
  

www.bazr١٣٨٤.com 
Email: bazr١٣٨٤@gmail.com  

mailto:@gmail.com


    ١٦ هشمار   بذر    صفحھ
 

 

٢

  ! یک دستاورد؛ یک وظیفھ
  

   افشین کوشا–رھا کیا 
)١(  

برگزاری ھشت مارس روز جھانی زن در برخی از 
 دانشگاه تھران ـ یک پیروزی مھم دانشگاھھای ایران ـ بویژه

تالش فعالین چپ بھ بار . برای جنبش دانشجویی ایران بود
برگزاری این روز نوید خوبی از ھمراھی جنبش . نشست

اگر چھ روند برگزاری مراسم . دانشجویی با جنبش زنان بود
می توانست بھتر باشد و با شکوه بیشتری برگزار شود، اما با 

د از سالھا اولین بار بود کھ این مراسم در این توجھ بھ این کھ بع
سطح و بھ این شکل در دانشگاه برگزار می شد، باید بر آن ارج 

برگزاری شانزدھم  آذر از زاویھ سازماندھی و برنامھ . نھاد
 مارس ٨ریزی تجربھ خوبی برای دانشجویان چپ بود کھ برای 

  . نیز بھ کار برده شد
 مستقل با دانشجویان چپ در ھمراھی گروھی از دانشجویان

تعداد دختران شرکت کننده در . این مراسم نیز قابل توجھ بود
نکتھ مثبت دیگر اینکھ .  آذر بیشتر بود١٦مراسم  در مقایسھ با 

اجرا کنندگان برنامھ ھمگی از  دختران  بودند بجاست کھ از 
تمام رفقای دختر و پسر، اعم از کمیتھ برگزاری، فعالین مستقل، 

رکت کنندگان و ھمھ کسانی کھ بھ نوعی با گرامیداشت روز ش
. زن در دانشگاه ھمراھی کردند تقدیر کنیم و درود بفرستیم

امیدواریم کھ در سالھای آینده نیز این روند ھر چھ رادیکالتر، با 
  .شکوھتر و سازمان یافتھ تر پیش رود

 مارس در ٨ھم چنین شایستھ است کھ از برگزاری مراسم 
در کردستان ھمچون . اھھا و شھرھای دیگر نیز یاد کنیمدانشگ

سالھای گذشتھ برگزاری ھشت مارس علیرغم موانعی کھ 
ھمھ اینھا نشانھ ھای . حکومت بوجود آورد، بسیار پر شور بود

خوبی از آغاز دور جدیدی از مبارزات در جنبش زنان می 
  .باشد

مبارزه و طغیان برای گسستن قیود بندگی و بردگی و 
حمایت ھمھ جنبش ھای مردمی اعم از کارگری و دانشجویان از 
مبارزات زنان جزئی الینفک از مبارزه طبقاتی و آگاھی طبقاتی 

چرا کھ رھایی طبقھ کارگر تنھا و تنھا در گرو از بین . است
بدون تاکید نھادن دائمی بر این . رفتن ھمھ نوع ستم می باشد

صحبت از تغییر رادیکال ستم و مبارزه برای رفع آن نمی توان 
بھ ھمین دلیل ضروریست کھ جنبش . روابط حاکم بر جامعھ کرد

  . دانشجویی نقش فعالی در این رابطھ در جامعھ ایفا کند
اول ماه مھ آینده فرصت دیگری است کھ جنبش دانشجویي، 
بر حمایت متقابل جنبشھا از یکدیگر تاکید گذارد و مسئلھ زنان 

ز طرح کند، تا راه بر پیوند واقعی و را در جنبش کارگری نی
  . صحیح میان جنبشھای مختلف ھموار شود

  
 )٢(  

در عمل مراسم ھای ھشت مارس گوناگونی کھ فعالین چپ 
در دانشگاھھا برگزار کردند، نقش مھمی در تقویت گرایشات 

بدون شک این نقش باید . رادیکال در جنش زنان ایفا کرده است
اثیر گذاری بیشتر باید فعالین چپ بھ درک اما برای ت. ادامھ یابد

ھمھ جانبھ تری از مسئلھ زن و شناخت صحیح تری از 
مدام صحنھ . گرایشات مختلف درون جنبش زنان دست یابند

کالن سیاسی و تحرکات سیاسی نیروھای طبقاتی مختلف در این 
  . جنبش را در نظر گیرند

امضا برای کمپین یک میلیون "از ھمین رو کماکان توجھ بھ 
این کمپین بحثھای  . مھم است" تغییر قوانین تبعیض آمیز

فراوانی را بھ دنبال داشت و بھ چالش ھای جدی میان فعالین 
. چپ در حوزه زنان دامن زد و واکنش ھای متفاوتی ببار آورد

با برخی چھره نمائی ھا  توانست نظر برخی " کمپین"در ابتدا 

برای اینکار از فضای . از فعالین چپ را بخود جلب کند
حمایتگرانھ ای کھ در جامعھ و جنبشھای دیگر نسبت بھ دفاع از 

اما در عمل . مطالبات عادالنھ زنان وجود دارد، استفاده کرد
و  مشخص شد کھ ھدف نھ دامن زدن بھ یک جنبش اصیل

مردمی از پائین بلکھ ایجاد حرکتھای موازي، چھره سازیھای 
جنبش زنان بھ نفع سیاستھای معین فرصت طلبانھ است تا از 

سیاستھایی کھ یا چشم بھ قدرتھای خارجی دارند یا . سود جویند
یا ھمزمان بھ " آیت اهللا ھای مترقي" چشم بھ مراحم و فتوای 

  . ھردو
 و بطور کلی -یکی از شاخص ھای مھم دانشجویان مترقي

ھیچ .   حقیقت جویی و حقیقت گویی است–روشنفکران مترقی 
.  مترقی نمی تواند با دروغ بھ اھداف خود دست یابدجنبشی

حتی اگر در کوتاه مدت منافعی در بر داشتھ باشد در درازمدت 
بھ ضد خود بدل می شود و خصلت کلی آن جنبش را بزیر 

ھیچ فرد . سؤال می برد و موجب دگردیسی کامل آن می شود
الم اس" مترقی در ایران امروز نمی تواند با دروغ بزرگی چون 

این ھمراھی . ھمراھی نشان دھد!"  ضدیتی با حقوق زنان ندارد
وظیفھ دانشجو برخورد علمی بھ . محکوم با طناب دار است
یک دانشجو ھمواره باید حقیقت را . واقعیات اجتماعی است

. ابراز کند و آماده آن باشد کھ بھای الزم در اینراه را بپردازد
عطف  آن و فرازھای تاریخ جنبش دانشجویی ایران، نقاط 

، ٣٢ آذر ١٦. بزرگ آن با این خصیصھ مھم  رقم خورده است
.  ، در تاریخ ماندگار شد٣٢ مرداد ٢٨با بیان حقیقت کودتای 

 از مبارزات مردم ١٣٥٨دفاع دلیرانھ جنبش دانشجویی در سال 
 بیان ١٣٥٨کردستان در مقابلھ با یورش نظامی رژیم در سال 

 در ٧٨ تیر ١٨. ت یک ملت ستمدیده بوددفاع از حقانیت مبارزا
یادھا ماند بھ خاطر اینکھ دانشجویان با خون خود خط تمایز 

پتھ اصالح طلبان . روشنی میان راستی و دروغ ترسیم کردند
  . حکومتی را بروی آب انداختند

جنبش دانشجویی باید بر این نکتھ تاکید گذارد کھ قوانین ضد 
 و با اتکا بھ شریعت  وضع زن در ایران با مذھب عجین است

بھ ھمین خاطر با صراحت باید گفت کھ مبارزه برای . شده است
حقوق زنان بھ مبارزه برای جدایی دین از دولت گره خورده 

  . اگر غیر از این  باشد دروغ و فریبی بیش نیست. است
نمی تواند و نباید تنھا  واقعیت انکار ناپذیر البتھ دفاع از این

بحثھای نظری و شار بیانیھ و مقالھ در نشریات و محدود بھ انت
بلکھ باید در عمل با بحث . نقد سیاسی در میان روشنفکران باشد

و گفتگو در میان زنان قشرھای مختلف در جامعھ اعم از 
باید ھمراه . ھمراه باشد... کارخانھ ھا، دانشگاھھا، مدارس و 

ستقل از حکومت باشد با کمک بھ زنان آگاه کھ بتوانند نھادھای م
را بوجود آورند کھ با توده ھای مختلف مردم ارتباط بر قرار 
کرده و آگاھی را بھ میانشان ببرند و راھکارھای اصولی و 

آری، باید گامی . واقعی را در جھت رھایی زنان  تبلیغ نمایند
دیگر برداشت و در جھت رشد و ارتقا جنبش زنان از ھیچ 

دختران دانشجو و زنان چپ . ردتالش و مبارزه ای کوتاھی نک
از این طریق چپ . می توانند نقش کلیدی در این رابطھ ایفا کنند

می تواند حضورش را در جنبش زنان تقویت کند، و ھمھ کسانی 
  را کھ با این ستم مخالفند با خود متحد کنند

)٣(  
دعواھای میان جمھوری اسالمی و امپریالیسم شرایطی کھ در 

  اوج تازه ای یابد و ده و ھر آن می تواند شآمریکا بحرانی تر
تاکید بر  خطرناکی برای مردم ایران و منطقھ رقم زند،آینده 

چرا کھ . مسئلھ زنان از اھمیت سیاسی زیادی برخوردار است
این مسئلھ می تواند نقش مھمی در افشای ماھیت ھر دو طرف 

شان ھم مرتجعین داخلی ماھیت زن ستیز . این دعوا داشتھ باشد
آشکار است ھم بنیادگرایان مسیحی گرد آمده حول دار و دستھ 

علیرغم ظواھر متفاوت ھیچکدام قادر نیستند قدمی برای . بوش
  ٤ ادامھ در صفحھ ...آزادی زن ایرانی بردارند
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  !ی زنان، جھان دیگری ممكن نیستیبدون رھا
  

  ) ١٣٨٥ مارس ٨ ( اللھآ
این بحث . ه ای داردبحث پیرامون مسئلھ زنان ابعاد گسترد

ولیكن در . در رابطھ با تمامی نظام ھای ارتجاعی صادق است
بحثی ) یو کال ھر حكومت مذھب(نظام جمھوری اسالمی 

، یذھبات محاكمیت مبتنی بر قیود. مضاعف را بھ پیش می كشد
قوانین  از جملھ این موارد .اساس آن را تشكیل می دھد

دساالرانھ و دین ساالرانھ جمھوری اسالمی بھ عنوان ابزاری مر
  . است كھ تمامیت خویش را از كتابی بھ نام قرآن برگرفتھ است
 ٣۴نمونھ ای از آیات این كتاب بھ اصطالح آسمانی آیھ 

سوره نسا است كھ بر طبق آن مردان باید بر زنان مسلط باشند 
چرا كھ خداوند بعضی از انسانھا را بر بعضی دیگر برتری 

 كھ مردان از اموال خویش برای زنان خرج بخشیده؛ از آن رو
برداشت منطقی از عبارات فوق یعنی مخالفت مردان . می كنند

. با اشتغال زنان کھ یکی از  الزامات تسلط مردان بر زنان است
دلیل عامھ پسندی کھ از سوی حاكمیت ارتجاعی و ھم از سوی 
مردان در این رابطھ ابراز می شود، گسترش فساد بھ واسطھ 

در منبع قانون گذاری . حضور زنان در عرصھ اجتماعی است
 مردان با اشتغال زنان تر حق مخالفآشکارا بحكومت اسالمی 

  . صحھ گذاشتھ می شود
رادیكالیسم یعنی اینکھ تمامی مناسباتی كھ در آن انسان 

بھ ، موجودی خوار شده، بھ حاشیھ پرتاب شده و بی حرمت شده
  . ابدیتغییر شود و دور انداختھ 

نمونھ بارز سنتی و . ستم بر زنان زوایای گوناگونی دارد
. است) یچھ اجباری چھ اختیار(ایدئولوژیك آن حجاب 

ایدئولوژی پشت حجاب تقویت کننده ایده مالكیت مرد بر زن 
حجاب دیواری است برای حفظ مایملك مردان از دسترس . است

  . بیگانگان
 محدود کردن آنان از منظرسیاسی ستم بر نیمی از جامعھ و

اینکار از طریق جلب حمایت نیمھ . بکار تحکیم حكومت می آید
دیگر جامعھ یعنی اکثریت مردانی کھ اسیر تفكرات پوسیده 

نمونھ عینی این . نسبت بھ زنان ھستند، صورت می گیرد
می " بی حجابی زن از بی غیرتی مرد اوست"سیاست شعار 

حجاب . می شود پراکندهباشد كھ توسط رژیم در جامعھ 
موجودیت زن را بھ زیر سوال می برد و عملکرد او را محدود 

مبارزه زنان برای آزادی پوشش بخشی از مبارزه آنان . می کند
. در جھت بھ دست آوردن حقوق دموکراتیک شان می باشد

اعتراض بھ پوشش، اعتراض بھ نظامی است کھ این حصار 
  . تحقیر را بدور زنان کشیده است

. د حجاب اجباری فقط یک مسئلھ ایدئولوژیک نیستعملکر
بلکھ اھداف مشخص سیاسی در بر دارد کھ از سوی سران 

چرا کھ حکام . حکومت علیھ زنان بھ کار گرفتھ شده است
خشم زنان ھراس دارند و می دانند کھ از  مردساالر از قدرت و

بھ ھمین دلیل روزمره از ھر راه و . کنترل آنھا خارج است
زنان استفاده کردن در جھت سرکوب و ارعاب و محدود روشی 
جمھوری اسالمی برای حفظ حامیان مرد ساالر خود . می کنند

عالوه بر حجاب اجباری اقدامات متفاوت دیگری را جھت 
از جملھ این اقدامات . محدود کردن زنان بھ کار گرفتھ است

یک نمونھ . كاھش سھمیھ دختران جھت ورود بھ دانشگاه  است
و زایش مدام دیگر، سخنان احمدی نژاد در تقدیس خانھ نشینی 

زنان و تربیت نسل ھای آینده و عدم استفاده از زنان در پست 
امری کھ در عدم اشتغال .  ھای مدیریتی و مشاغل مناسب است

زنان در شرایط كنونی اكثرا بھ فعالیت . زنان تاثیری عمده دارد
و پرستاری می ، معلمی یدر مشاغل كارگری، منشیگر

دستمزد پایین تر زنان نسبت بھ مردان كھ از وضعیت . پردازند
مشابھ برخوردارند و سواستفاده جنسی از آنان در وضعیت ھای 
شغلی متفاوت جزئی الینفک از جامعھ مبتنی بر ستم و استثمار 

اما  . از بین بردن این ستم جدا از نابودی طبقات نیست.  است
نابودی طبقات بھ م جنسیتی ھم نمی توان بدون از بین بردن ست

  .دست یافت
لزوم مبارزه با مناسبات اجتماعی حاکم  بیش از پیش 

حضور زنان در عرصھ مبارزه بھ لحاظ . احساس می شود
داشتن باالترین انگیزه ھا در سرنگونی مظاھر ستم الزامی 

دیگر خواھانھ از سوی دیگر لزوم اتحاد جنبش ھای ترقی . است
ھ جنبش كارگری و جنبش دانشجویی با جنبش زنان از از جمل

کلیھ جنبش ھای اجتماعی در . اھمیت باالیی برخوردار است
زیرا ستم بر . مبارزه زنان برای آزادی و برابری منفعت دارند

برگزاری . زن از پایھ ھای نظام ستم و استثمار در ایران است
دانشگاھھا  مارس در کارخانھ ھا توسط کارگران و در ٨مراسم 

توسط دانشجویان نشانھ پیروزی برای این جنبش ھا و ھمچنین 
نچھ تاكنون مشاھده شده تا حدودی آمتاسفانھ  .جنبش زنان است

بور بھ سنت ھای مردساالرانھ است زآغشتھ بودن جنبش ھای م
ی انرژی نیمی از فعالترین عناصر یكھ اتحاد میان آنھا و شکوفا
رھایی از قید و بند چنین سنت . ندانقالبی جامعھ را كند می ک

ھایی یكی از الزامات مبارزات مردمی در دستیابی بھ جھانی 
 مارس را بھ ٨باید اھمیت تاریخی و جھانی . آزاد و برابر است

گاھی عمومی ھمھ مردم از ھر گروه و قشر و طبقھ ای تبدیل آ
روز زنی کھ رژیم برای زنان انتخاب کرده را افشا و . کرد

 و روز فاطمھ کھ تنھا نشان دھنده  زن فرمانبردار. دطرد کر
  . و مختاراست نھ زن آزادمطیع 

 وظیفھ ھمھ نیروھای مبارز و رادیکال است کھ معیارھای 
غلط اخالقي، سنتی و مذھبی غالب در جامعھ را بھ کناری 
گذارند و معیارھای نوینی را در روابط اجتماعی خلق کنند کھ 

مبارزه زنان در . ر آن رعایت شده باشداصل آزادی و برابری د
ی و اتحاد زنان یھمسو. ایران بخشی از جنبش جھانی زنان است
سالروز جنبش زنان . جھان برای پیروزی ضروری است

  ■ .فرصتی جھت ابراز این شعار ھمگانی و جھانی است
  

ھمراه، ھمدل، ھمصدا خلق جھانی نو را فریاد 
   !كنیم
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  ی بذرییھ دانشجوگزارش ارسالی برای نشر
  

  !بھار در خاوران
  
با یاد ھمھ یاران، رفقا و مبارزانی کھ پس از سالھای "

چند دقیقھ " محاکمھ" پس از ٦٧ و در تابستان ١٣٦٠خونین 
ای و بھ جرم پایداری بر عقاید سیاسی و ایدئولوژیک خود 

بھ یاد کاشفان فروتن شوکران، مشعل . وحشیانھ کشتار شدند
 شب جھل، پیام آوران مقاومت و نبرد در داران آگاھی در

با درود بھ مادران ، ھمسران، . یاھچالھای استبداد مذھبیس
جنایات را فراموش نکردند، . پدران و فرزندانی کھ تسلیم نشدند

  ."جنایتکاران را نبخشیدند و خاوران ھا را گلباران کردند
  

  بھ نقل از فراخوان بزرگداشت خاطره جانباختگان
   نشریھ دانشجویی بذر١٣٦٧سال تابستان 

  
، یک باران بھارتھران شب گذشتھ پس از سپری کردن ی

امروز صبح، در جاده جنوب . صبح پاکیزه و دلپذیری داشت
ورامین دستھ دستھ مادران و  شرقی تھران در مسیر جاده 

ھمسران و فرزندان و فعالین جنبش ھای اجتماعی بسوی گلزار 
  . خاوران رفتند

در خاوران . امسال بھار را زودتر از موعدش شروع کردیم
ری داشت اگر چھ خاوران ھمیشھ بھار ھوای دیگ بھار حال و

ما توانستیم بھارمان را . بوده چرا کھ پر از گلھای سرخ است
سفره ھفت سین . گیریمبدر خاوران در کنار گلھای شقایق جشن 

 سال ی،ما با درود و سالم بھ فردای آزاد. ما خاک خاوران بود
  .نو را شروع کردیم

اختگان، بھای جانجمعیت قابل توجھی کھ اکثرا از خانواده 
ی و جوانان یفعالین جنبش کارگري، جنبش زنان، جنبش دانشجو

ھمھ جا گلباران . بودند در گلزار خاوران حضور بھ ھم رساندند
حاضرین در  خانواده ھا با جعبھ ھای شیرینی و گل از. شده بود

جوانان پر شور و امیدوار، مادران و . محل پذیرایی کردند
 آغوش می کشیدند و آنھا با لبخند و عشق پدران داغدیده را در

عده ای از پدران با خواندن شعر یاد عزیزانشان . پاسخ می دادند
چند جوان با . را گرامی داشتند؛ از زندانیان در بند یاد کردند

در این ھنگام با آمدن . حال موسیقی زنده اجرا کردند شور و
  . دناصر زرافشان موجی از خوشحالی بھ میان جمعیت آم

 وی نیز با .از زرافشان خواستھ شد کھ صحبت کند
وجودیکھ اثرات زندان در او مشاھده می شد با گشاده رویی لب 

  :او چنین آغاز کرد .بھ سخن گشود
کشور بین دو نیروی مختلف گیر ...ما نطفھ ھای تغییریم"

کرده است یکی رژیم جمھوری اسالمی و دیگری نیروی 
در بدن ما . یم اما انگیزه داریم ما اگر چھ کم ھست. بیگانھ

میلیونھا سلول ھست کھ کارھای مختلف می کند اما فقط چند 
تایی ھستند کھ کارشان رشد و تغییر در بدن ھست و نقش ما 

مھم " :او ضمن گرامیداشت یاد آن عزیزان گفت." مثل آنھاست
 بتوانیم افکارشان ، اھدافشان و  کھتر از یاد کردن این است

 پایان بخش سخنان." ا ادامھ دھیم و گرامی بداریمراھشان ر
یاد آن عزیزان را تبدیل کنیم " :زرافشان این نکتھ مھم بود کھ

  ."بھ یاد بود راھشان
زندانی "با پایان سخنان زرافشان دانشجویان و حضار شعار 

سپس فریبرز . را چندین بار سر دادند" سیاسی آزاد باید گردد
 کرد و بعد از آن ھمھ سرود رئیس دانا نکاتی را مطرح

 اعالن شد کھ برنامھ راس ساعتسپس . آفتابکاران را خواندند
 اما دانشجویان و جوانان مایل .دقیقھ خاتمھ می یابدده و سی 

بودند کھ زمان بیشتری در کنار ھم باشند و ھمچون سال گذشتھ 
دست در دست و سرود خوانان در خاوران چرخیدند، ترانھ 

" انترناسیونال"و " زده شعلھ در چمن"، "پاخیز رب"سرودھای 
ھنگامی کھ بھ مزار رفیق جانباختھ علیرضا . را سر دادند

 توسط جنایتکاران رژیم اعدام ٦٠کھ در سال (سپاسی آشتیانی 
رسیدند دور ھم حلقھ زدند و یاد زن کمونیست و انقالبی ) شد

ز اسی او را  کھ ھفتھ گذشتھ پس ایپوران بازرگان ھمرزم س
نزدیک بھ نیم قرن مبارزه، در تبعید در گذشت را گرامی 

  .داشتند
مراسم امسال علیرغم این کھ مزدوران امنیتی رژیم زیاد 
خود را آشکار نکردند و در ظاھر کاری با شرکت کنندگان 

 ظھر ادامھ داشت و ما بار دیگر با رھبران ١٢نداشتند تا ساعت 
تا تحقق اھدافشان کھ تیم و بھترین فرزندان خلق عھد و پیمان بس

سپیده در : کردیم کھ از پای نخواھیم نشست و مجددا اعالن 
  ■ .حال دمیدن است

  ١٣٨٥ اسفند ٢٥جمعھ 

  
  ! "یک دستاورد؛ یک وظیفھ " ٢ادامھ از صفحھ 

  
 سال زن ستیزی حکومت دینی روشن است؛ ٢٨ کارنامھ 

کارنامھ طرحھای آمریکا در رابطھ با زنان افغانستانی و 
  . عراقی ھم روشن است

از نظر عینی جنبش زنان ایرانی می تواند نقش تاریخی در 
قطب ایفا کند، با پیش نھادن خواستھای افشای این دو 

آزادیخواھانھ خود و تثبیت آن در اذھان جامعھ و با بھ ھم 
بافتن بندھایش با جنبشھای مردمی دیگر راه را بر آینده 

جنبش دانشجویی ایران نمی تواند  بھ این . متفاوتی ھموار کند
  ■.امر مھم بی توجھ باشد
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  سورنا ھدایت

  
ھدف از نگارش این ستون اطالع رسانی است و درج مطالب 
  . در این ستون بھ مفھوم مخالفت یا موافقت سیاسی با آنھا نیست

  
 سال ٥ھ ھفت کشور را در طی ما می رویم ک

  : تصرف کنیم
  عراق، سوریھ، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران

  
  
گزیده ھایی از مصاحبھ با ژنرال باز نشستھ ارتش آمریکا وسلی 

  کالرک
Global Research March ٢٠٠٧ ٢٣ and democracy 
now  Second of March ٢٠٠٧:  

   
ریکا و  فرمانده ناتو وسلیکالرک ژنرال بازنشستھ ارتش آم

در جریان جنگ یوگسالوی در مصاحبھ اخیر خود بھ نکتھ ھای 
او کھ پایگاه اینترنتی . جالب توجھی اشاره کرد

com.stopiranwar.www را در جھت پیشگیری از جنگ 
ھ خود در مصاحب. احتمالی بر ضد ایران راه اندازی کرده است

.                                                                                                                       بھ نکات جالبی پیرامون پشت پرده جنگ اشاره کرده است
یرامون ھنگامی کھ از او سؤال می شود کھ آیا او توضیحی پ

ھانھ سالحھای کشتار جمعی و ب( سناریو عراق احتمال تکرار
برای ایران می دھد او پاسخ ) وقایع کھ منجر بھ جنگ عراق شد

  : می دھد کھ
 روز ١٠ھنگامی کھ  حدود . تاریخ دوبار تکرار نمی شود

  بھ پنتاگون رفتھ بودم یکی از ٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از 
ژنرالھا مرا بھ درون اتاقش صدا کرد و اذعان کرد کھ ما 

ھنگامی کھ من . تھ ایم کھ بھ عراق ھجوم ببریمتصمیم گرف
من نمی دانم من حدس می زنم : "پرسیدم بھ چھ دلیلی او گفت کھ

آیا :   " من گفتم". کھ آنھا کار دیگری برای انجام دادن ندارند

: " او گفت" آنھا ارتباطی بین القاعده و صدام پیدا کرده اند 
صمیم گرفتھ اند کھ بھ مدرکی در آن مورد وجود ندارد آنھا فقط ت

جنگ عراق بروند من حدس می زنم کھ ما نمی دانیم کھ با 
تروریسم چھ باید کرد ولی ما ارتش خوبی برای سرنگونی 
دولت ھا داریم و تنھا ابزاری است کھ ما داریم، این ابزار 
ھمانند یک چکش است و ھر مشکلی چون میخی است کھ باید 

  ".با چکش بھ سر آن کوبید
. د از چند ھفتھ برای مالقات او بھ پنتاگون  بازگشتممن بع

من گفتم کھ آیا . در آن زمان ما مشغول بمباران افغانستان بودیم
او گفت کھ برنامھ خیلی بدتر و . ما می رویم کھ با عراق بجنگیم

وسیع تر از جنگ با عراق است او بھ پشت میزش رفت و یک 
امروز از باال آمده است تکھ کاغذ را بیرون آورد و گفت کھ این 

این یک سندی است کھ نشان . منظورش از باال وزیر دفاع بود
 سال ٥ کشور را در مدت ٧می دھد چگونھ ما می رویم کھ 

ابتدا عراق سپس سوریھ، لبنان، لیبي، سومالي، . تصرف کنیم
  .   سودان و در پایان ایران را بھ زانو خواھیم در آورد

کھ آمریکایی ھا باید سیاست ژنرال کالرک معتقد است 
او  . مداران عالی رتبھ را بھ تغییر استراتژی وادار نمایند

برای خروج نظامیان آمریکایی ) ١(تصویب الیحھ غیر اجباري 
را یک شروع خوب می داند و اعتقاد دارد کھ نمایندگان مردم 
از تمامی اختیارات خود در جھت قانون گذاری و یا تحقیق و 

  . ستفاده کنندتفحص باید ا
او اعتفاد دارد کھ آمریکا باید از تمامی  امکانات سیاسي، 
. نظامی و حقوقی خود برای راه خاتمھ این بحران استفاده نماید

از نگاه او  ارسال یک ھیات  بلند مرتبھ سیاسی برای مذاکره 
بدون پیش شرط با ایران و سوریھ در جھت حل اختالفات یک 

  .  استگام بسیار مھم و حیاتی
او معتقد است کھ کنگره باید ھر چھ سریعتر قانون کمیسیون 

را لغو کرده و قانون جدیدی را تصویب کند کھ ) ٢(ھای نظامی 
در آن متحدان آمریکا در ناتو اجازه مداخلھ در امور زندان 
ابوقریب و مظنونان آنرا  داشتھ باشند و یک دادگاه بین المللی 

وظیفھ این دادگاه این باید .  شودجایگزین کمیسیون ھای نظامی
باشد کھ پیرامون آزادی و یا تحت تعقیب قرار دادن بازداشت 

  . شدگان گوانتانامو تصمیم گیری کند
ژنرال کالرک در پاسخ بھ این سؤال کھ آیا بوش بھ واسطھ 

  :جنایات جنگی  دادگاھی باید گردد  بھ این گونھ پاسخ می دھد
ام بھ تحقیقات پیرامون جنگ او باید در ابتدا در احتر" 

عراق از سمت خود کناره گیری کند و راه را برای تحقیق و 
 ■".تفحص ھموار نماید

١)Non-binding resolution 
٢) military commission   

  
  

  تشنج زدایی با ایرانزمانی برای 
  

Time for Détente With Iran 
Ray Takeyh 
March/April ٢٠٠٧  From Foreign Affairs,  

  
 قدرت ایران آمریکا باید ددر راستای مھار کردن کردن رش

 مشروط و تالش در مذاکراتینھ ھای نظامي، پیشنھاد زاز گ
آمریکا بایستی . یم در ایران خودداری کند رژمنزوی کردن
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اعطای شانس . سیاست تشنج زدایی با ایران را در پیش بگیرد
مصلحت از سرگیری مذاکرات و روابط اقتصادی با آمریکا  بھ 

در تھران می تواند کمک شایان توجھی در بھ حاشیھ گراھا  
 نفع آنھاراندن نیرو ھای تندرو و بر ھم زدن موازنھ قدرت بھ 

  .کند
بھ عقیده نویسنده گزینھ حملھ نظامی بھ ایران برای آمریکا 

چراکھ تاسیسات ھستھ ای ایران . چندان واقعی و منطقی نیست
بھ علت زیر زمین بودن آنھا چندان قابل دسترسی نیستنند و 
اطالعات سازمان جاسوسی آمریکا ھم در  این مورد چندان قابل 

نھا انگیزه ھای مالھا را در اتکا نیست و موفقیت حملھ نظامی ت
  .جھت بازسازی تسھیالت اتمی  تقویت می کند

از دید نویسنده سیاست منزوی کردن ایران ھم نتیجھ نمی 
تحریم . دھد کما اینکھ در طی سال ھا اخیر ھم نتیجھ نداده است

و سایر فرم ھای فشار از سوی آمریکا ھرگز نتوانستھ است کھ 
یسم و یا غنی سازی اورانیوم را جلوی  حمایت ایران از ترور

تصمیم غیر عقالنی آمریکا در حملھ بھ عراق منفعت . بگیرد
ھای زیادی را برای جمھوری اسالمی بھ ھمراه داشتھ و سبب 

در شرایط امروز ھیچ . قوی شدن شیعیان عراق گشتھ است
کشوری در منطقھ خاور میانھ روابط خود را با ایران قطع 

انی نسبتا با بی تفاوتی مسائل ایران را جامعھ جھ. نکرده است
از دیدگاه جامعھ جھانی حمایت ایران از تروریسم . دنبال می کند

و یا برنامھ ھستھ ای آن مسائلی ھستند کھ بدون استفاده از 
  .تحریم و یا گزینھ نظامی قابل حل ھستند

نویسنده اذعان می دارد کھ رژیم ایران با رژیم نازی در 
چراکھ جمھوری اسالمی یک نظام . یسھ نیستآلمان قابل مقا

فرصت طلب است کھ سعی می کند برتری خود را سریع و 
باید این حقیقت کھ . بدون جنگ بر ھمسایگان خود دیکتھ کند

ایران یک قدرت در حال صعود است مورد تصدیق قرار گیرد 
الت متحده باید باب گفتگو را با ایران بگشاید و رضایت خود اای

در عین حال باید از .  ھمزیستی مسالمت آمیز نشان دھدرا برای
بھ . تندروی ھای رژیم در ایران ھم جلوگیری بھ عمل بیاید

الت متحده باید سیاست تشنج زدایی را در پیش اعبارت دیگر  ای
  .بگیرد
  

برقراری مذکرات مستقیم با ھدف عادی سازی روابط و از 
ی فائق آمدن بر سرگیری روابط دیپلوماتیک بھترین روش برا

برای عادی سازی روابط ، معلق کردن . بحران کنونی است
تحریم ھا بر ضد ایران و برگرداندن دارایی ھای توقیف شده در 

  . ایران باید یک موعد مشخص زمانی تعیین گردد
مسئلھ انرژی ھستھ ای نباید بھ عنوان پیش شرط مذاکرات 

.  داشتھ باشدمطرح باشد بلکھ باید در مذکرات اولویت دوم
تھران باید مجددا بھ عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

در . آید و از تالش برای ساخت سالح ھای ھستھ ای دست بکشد
عین حال باید حق استفاده صلح آمیز از انرژی ھستھ ای برای 
  .ایران در چھارچوب معاھدات بین الملل بھ رسمیت شناختھ شود

بحران خاور میانھ و مسئلھ حزب اهللا الت متحده در مورد اای
باید . لبنان باید سیاست دیگری را در قبال ایران پیش بگیرد

ترغیب حزب اهللا در مشارکت در سیاست لبنان و توقف 
حمالتش بھ اسرایل جایگزین سیاست تالش در جھت تسلیم 

 می در این راه تھران. حزب اهللا و غیر قانونی کردن آن گردد
     ■ .ایان توجھی را بھ واشنگتن بکند شیکمک ھاتواند
  

  
  

   زیر پرچم پنتاگونیاسپارت ٣٠٠  :نقد فیلم
  

  باربد کیوان
 بھ ٣٠٠می توانم بھ جرات بگویم كھ فیلم جنجال برانگیز 

. سفارش مستقیم جناح حاكم دولت آمریكا ساختھ شده است
نبرد تاریخی : داستان فیلم را حتما تا حاال ھمھ شنیده اند

این نبرد بین قوای .  قبل از میالد مسیح٤٨٠در سال " یلترموف"
چند صد ھزار نفری خشایار اول شاه ھخامنشی و چند صد 

جلوتر . شاه اسپارت انجام گرفت" لئونیداس"جنگجو بھ رھبری 
بھ آن نبرد و واقعیات ثبت شده تاریخی درباره آن، باز خواھم 

می . ولی موضوع اصلی این نوشتھ چیز دیگری است. گشت
خواھیم ببینیم چرا امروز كمپانی برادران وارنر، قصھ آن نبرد 

بھ فیلم تبدیل كرده " فرانك میلر"را با الھام از كتاب مصور
این فیلم در خدمت بھ سیاست روز آمریكا كھ تحت عنوان . است

ایده ای كھ . جریان دارد ساختھ شده است" جنگ علیھ تروریسم"
   .است" جنگ تمدن ھا"ده نیز ساختار فیلم بر آن استوار ش

 حول برخورد دو نظام، دو طرز تفكر، دو ٣٠٠قصھ 
یك طرف غرب . فرھنگ و معیار و ارزش، بافتھ شده است

سفید متمدن با نظام دمكراسی یونانی و با فرھنگ سلحشوری و 
فداكاری است، و طرف دیگر شرق عقب مانده، ثروتمند و 

گانی و اطاعت مستبد با فرھنگ وحشت آفرینی و خدای
در جای جای فیلم صحبت از ارزش ھا و ضرورت . كوركورانھ

و این كھ نیروی مھاجمی . فدا كردن جان در راه حفظ آنھاست
بھ میدان آمده تا بھ زور ارزش ھای متعالی غرب را كنار زده، 

  .ارزش ھای خود را جایگزین كند
" یپارس" را بھ خاطر ٣٠٠اما اشتباه است اگر آماج فیلم 

. بودن ضد قھرمانانش صرفا ایران یا حكومت اسالمی بدانیم
پارسیان این فیلم در واقع نماد و . مسالھ گسترده تر از اینست

نماینده ای از یك دشمن بزرگترند كھ در ایدئولوژی برتری 
. طلبانھ امپریالیستی بھ آن دنیای غیر متمدن و پست می گویند

یار شاه در میدان رھا زنجیر گسیختھ ای كھ ارتش خشائی ھیوال
البتھ در حال حاضر، . است" تروریسم"می كند بدون شك نماد 

قرعھ بھ نام ایران خورده است تا نوك تیز تبلیغات آمریكایی ھا 
اگر قرار بود ھفت ھشت سال پیش فیلمی . بر آن متمركز باشد

 ساختھ شود شك نكنید كھ ضد قھرمانانش بیشتر با ٣٠٠نظیر 
  .می شدند تا ایرانی ھاعراقی ھا تداعی 

این فیلم از نظر كیفیت فنی و ھنری در رده باال قرار ندارد 
و شاید اگر جنجال سیاسی بر سرش بر پا نمی شد از نظر 

با وجود این، . فروش ھم در جایگاه متوسطی قرار می گرفت
فیلمی است كھ بر طبق استاندارد تھیھ شده و كاری كھ باید بكند 

نمادھا و دیالوگ ھا حساب شده و البتھ . ھدرا خوب انجام می د
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خیلی رو و آشكار ھستند و تماشاگر احساس می كند كھ بعضی 
از حرفھای قھرمانان فیلم در ضرورت دفاع از آزادی و ارزش 

یا مثال، در ! ھا را قبال از دھان جرج دبلیو بوش شنیده است
صحنھ جلسھ شورای حكومتی اسپارت كھ بخش مھمی از 

 برای اعزام جنگجو و سد یداسن با سیاست شاه لئوننمایندگا
كردن راه ارتش خشایار شاه مخالفت می كنند، ذھن تماشاگر 
عامدانھ بھ سوی دعواھای اكثریت كنگره و كاخ سفید كشانده 

پیمانان  در صحنھ ای دیگر می بینیم كھ ھم. می شود
اسپارت ھا در میانھ جنگ دچار تردید و ترس می " آركادیایي"
این بخش داستان نیز . وند و تصمیم بھ ترك جبھھ می گیرندش

را بھ وضوح بھ یاد تزلزل و تردیدی كھ امروز در  تماشاگر
صف متحدان آمریكا بھ وجود آمده می اندازد و این بھ ھیچ وجھ 

در صحنھ پیش از اعزام جنگجویان اسپارتی بھ . اتفاقی نیست
ی بینیم كھ بر مبنای  را میداسنیز، شاه لئون" ترموفیل"گذرگاه 

می رود تا " دلفي"بھ معبد " استخاره"سنت یونانیان برای 
. نام دارد بشنود" اوراكل"سرنوشت جنگ را از زبان پیشگو كھ 

را برای وی ترجمھ می كنند و خبر " اوراكل"كاھنان معبد كالم 
است می " ھراكلس"از شكست و مرگ شاھی كھ از اخالف 

مصمم بھ جنگ باقی می ماند و این اس یداما شاه لئون. دھند
بعد از خروج او از . پیشگویی تاثیری در اراده اش نمی گذارد

معبد، یكی از مقامات اسپارتی مخالف جنگ را می بینیم كھ بھ 
در واقع این . كاھنان كیسھ ھایی پر از سكھ طال می دھد

س بوده ادیپیشگویي، نقشھ ای طراحی شده از سوی مخالفان لئون
این پیشگویی نمادی از نظر . را از جنگ منصرف كنندتا او 

سنجی ھا یا تحلیل ھای مخالفان سیاست ھای جنگی دولت 
 می خواھند نشان دھند كھ این ٣٠٠سازندگان . آمریكا است

تحلیل ھا و نظر سنجی ھا بی پایھ و اساس است و فقط برای 
مانع تراشی در راه سیاست ھای صحیح كاخ سفید انجام می 

  .شود
 ھمان مخاطبان كتابھای داستانی ٣٠٠مخاطبان اصلی فیلم 

بھ . مصور در آمریكا ھستند یعنی طیفی از نوجوانان و جوانان
 آمیزه ای از قھرمان بازي، ٣٠٠ھمین خاطر سعی كرده اند 

خشونت، اكشن و سكس باشد تا این مخاطب خاص را بھ حد 
 اغراق شده بھ عالوه چھره ھا و رنگھای فیلم،. كافی ارضاء كند

با كنتراست باال و نزدیك بھ جنس طراحی كتابھای مصور 
اغلب این كتابھا پیامھای  سیاسی و ایدئولوژیك موثری . است

دارند و بھ ھمین علت چندین دھھ است كھ دستگاه حاكمھ از آنھا 
بھ عنوان یك ابزار فكرسازی در بین نسل جوان آمریكا استفاده 

 از ھمین ابزار برای تبلیغات ١٩٤٠ و ١٩٣٠در دھھ . می كند
در زمان اوج . ضد كمونیستی میان دانش آموزان استفاده می شد

گیری جنبش ھای رھائیبخش مردم ستمدیده در آمریكای التین و 
آفریقا و آسیا، شخصیت ھای منفی و پلید كتابھا ھمگی چھره و 

در دوران طوالنی جنگ . لباس بومیان این مناطق را داشتند
ی از دشمنان ثابت در داستانھای مختلف روس ھا بودند سرد، یك

و . كھ آن موقع با آمریكایی ھا رقابت سخت بین المللی داشتند
حاال كھ امپریالیسم آمریكا برای تحكیم و بسط برتری جھانی اش 

بھ صفحات " دشمنان جدید"نقشھ ھای نظامی گسترده ای دارد، 
كاركرد فیلم . ه می یابندكتابھای نوجوانان و فیلم ھای سینمایی را

 اینست كھ برای جنگھای این دوره آمریكا، ٣٠٠ھایی مثل 
نیروی جنگجو یا گوشت دم توپ در جبھھ ھا و نیروی پشتیبان 

این . و موافق در پشت جبھھ یعنی در خود آمریكا فراھم كند
. نیرویی است كھ باید از میان نوجوانان و جوانان تامین شود

ر فكر كنیم دولت آمریكا در جامعھ ای كھ ولی اشتباه است اگ

ش ناراضی و عاصی و بی آینده  ابخش قابل توجھی از جوانان
ھستند و نیروی انفجاری عظیمی بھ ویژه در میان جوانان 
سیاھپوست و اسپانیایی زبان و سایر مھاجران در حال شكل 
گیری است، بی حساب خود را بھ در و دیوار می زند و سراغ 

سیاست . رود كھ از آنان چیزی حاصلش نمی شودكسانی می 
تبلیغاتی و بسیجی دولت آمریكا عمدتا بھ روی طیف نوجوانان و 
جوان سفید از خانواده ھای سنتی و عقب مانده با افكار شدیدا 

 برای تحریك این ٣٠٠فیلم . مردساالرانھ و مذھبی متمركز است
این زمینھ، در . قشر موثر است و پیامش بھ دل آنان می نشیند

یك نكتھ جالب توجھ وجود دارد كھ در صحنھ اولین رویارویی و 
ظاھر و . س و خشایار شاه رخ می دھدادیبحث و جدل لئون

. رفتار و كالم خشایار شاه خبر از ھمجنس گرا بودن او می دھد
س ھمجنس خواه بودن خشایار شاه و ادیو در مقابل، لئون

ر عرصھ مردانگی و ارزش پارسیان را بھ تمسخر می گیرد تا د
بدون شك این نكتھ برای تحریك ھمان ! ھای سنتی كم نیاورد

قشر سفید پوستان سنتی و بھ شدت مذھبی در فیلم گنجانیده شده 
با باورھا و خواستھ ھا و تمایالت آنان خوانایی دارد و . است

  .       روی ھمین باورھا، فكر سازی می كند و سیاست جا می اندازد
 نوشت و از جنجال سیاسی ٣٠٠می شود در مورد فیلم اما ن

ھمانگونھ كھ می بینیم و می . كھ بر سرش بر پا شده ھیچ نگفت
شنویم این فیلم از چند جانب با اعتراض و انتقاد روبرو شده 

منتقدان و معترضان انقالبی و ترقیخواه و ضد سیستم در . است
فشای مضمون و سراسر دنیا از زاویھ ای ضد امپریالیستی بھ ا

در عین حال، حكومت ایران نیز . اھداف این فیلم پرداختھ اند
فرصت را مغتنم شمرده، می كوشد توده ھای مردم و 
روشنفكران دگراندیش و حتی بخش ھایی از مخالفان طرفدار 
غرب و بورژوای خود در خارج از كشور را زیر پرچم 

 –ی پارسی و ناسیونالیسم عظمت طلبانھ و ارتجاع" ایرانیت"
شود و با " اتحاد ملي"می خواھد پرچمدار . ایرانی متحد كند

استفاده از ھر حربھ اي، حتی موقتي، خود را از انزوا خارج 
 ٢٥٠٠حكومت ایران در حالی حرف از تحریف تاریخ . كند

 می زند كھ خود در مورد وقایع تاریخی ٣٠٠سال پیش در فیلم 
ا كاری جز سانسور و قلب ھمین چند دھھ اخیر در ایران و دنی

فقط " ھولوكاست"نفی . واقعیت و وارونھ نگاری انجام نمی دھد
یك نمونھ آشكار از این تحریف ھاست، وارونھ نگاری تاریخ 

  .معاصر ایران كھ جای خود دارد
در این میان، جمعی از روشنفكران و عوام را می بینیم كھ 

یرانیان را  ا٣٠٠رگ غیرتشان بیرون زده و از اینكھ فیلم 
خنده دارتر . وحشی و بدقیافھ و منفی نشان داده عصبانی ھستند

از ھمھ شاید آن مستند ساز جوان ایرانی تبار در آمریكا باشد كھ 
شركت كرد و با اصرار " صدای آمریكا"در برنامھ گفت و گوی 

می خواست اثبات كند كھ این فیلم تحریف تاریخ پرعظمت ایران 
ر شاه و دیگر شاھان پارسی ھرگز چنین باستان است و خشایا

بھ گفتھ او، سیاست خشایار شاه . رفتاری با سایر ملل نداشتھ اند
یعنی سعی می كرد ! بود" پرزیدنت بوش"خیلی شبیھ بھ سیاست 

دار خود را در یونان و سایر كشورھا فاپوزیسیون آزادیخواه طر
است در مقابل، سی! تقویت كند و آنھا را بھ سر كار بیاورد

یونانی ھا و دشمنان امپراتوری ھخامنشی مثل سیاست 
تروریست ھای امروز بود و خرابكارانشان را بھ كشور ایران 
اعزام می كردند و فجایعی مثل یازدھم سپتامبر بھ وجود می 

  !!آوردند
  ٩ادامھ در صفحھ...
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بخشی از گفتگوی سایت اخبار روز با مرتضی اصالحچی از 
  شجویی پیرامون خطر جنگفعالین جنبش دان

  
  ٢٠٠٧ مارس٢۶  - ١٣٨۶ فروردین ۶  دوشنبھ

    
آقای اصالحچی، این روزھا منابع متعددی از تشدید : اخبار روز

خطر جنگ و احتمال برخورد نظامی آمریکا و جمھوری اسالمی 
در دانشگاه ھا این موضوع با چھ حساسیتی دنبال . خبر می دھند

تمال خطرجنگ را تا چھ حد واقعی  می شود وفعالین دانشجویی اح
   می بینند؟

                                                                                                                           .                                                  
ش می کند بھ  بر خالف آنچھ کھ حاکمیت تال:مرتضی اصالحچی

وسیلھ رسانھ ھای تبلیغاتی خویش در اذھان مردم بقبوالند کھ ھیچ 
خطری کشور را تھدید نمی کند اما جامعھ نسبت بھ فشارھای بین 
اللملی کھ ھرروز روند روبھ افزایشی پیدا می کند حساس گردیده 

دانشجویان نیز بھ صورت جدی نسبت بھ این مسئلھ حساس . است
انشجویی در حال حاضر بھ شدت تحوالت سیاست اند و فعالین د

در مورد احتمال خطر جنگ نمی . خارجی را پیگیری می کنند
توان بھ صورت قطعی حرفی زد چرا کھ در حال حاضر نھ 
جمھوری اسالمی ونھ آمریکا یک سیاست مشخص را پیگیری 
نمی کنند وبھ نوعی در حال تست زدن طرف مقابل ھستند امااین 

 قطعی است کھ دیر یا زود از سوی جامعھ بین المللی مسئلھ کامال
فشارھای سنگینی کھ کمر جامعھ را خم خواھد کرد وارد خواھد 

بھ صورت مشخص در مورد خطر جنگ ھرکسی با یک . شد
تحلیل احتمال جنگ را تخمین میزند و در مجموع این تخمین ھا 

 با با توجھ بھ مورد عراق حتی.  در نوسان است ٪٩٩ تا ٪١از 
ناچیز در نظر گرفتن خطر حملھ نظامی این جنگ اینقدر تباه کننده 

  . ھست کھ نتوان بھ راحتی از کنار آن گذر کرد
  
چھار سال پیش کھ آمریکا بھ عراق حملھ کرد، عده ای از  ■ 

. دانشجویان و مردم با نگاھی مثبت بھ این واقعھ نگاه  می کردند
شگاه امیرکبیر بیانیھ ای از جملھ حتی گروھی از دانشجویان دان

مشھوری را امضا کرده و بھ دفاع از اقدام آمریکا در عراق 
آیا ھنوز جنگ برای نجات ایران از استبداد، در بین . پرداختند

   دانشجویان و توده مردم طرفدارانی دارد؟
                                                                    .                  

 در آنزمان ھیچکس فکر نمی کرد کھ جنگ عراق تا این حد □
طوالنی شود و ھزینھ بسیاری نیز بر مردم تحمیل کند اما زمانی 
کھ مشخص شد دموکراسی آمریکایی چندان ھم برای مردم عراق 
شیرین نبود بسیاری نسبت بھ نقش آمریکا برای تغییر معادالت 

سیاری اعم از نخبگان و مردم متاسفانھ ھنوز ب. سیاسی بدبین شدند
با نادیده گرفتن مصائب حضور آمریکا در عراق آرزو می کنند 

در جنبش دانشجویی گروھھای حاشیھ ای . کھ آمریکا نجاتشان دھد
وجود دارند کھ از آمریکا دفاع می کنند کھ ما آنھا را لیبرال ھای 

اینان بھ خاطر ضعف مفرط در تحلیل . پرو آمریکا می دانیم
معھ و عدم توان برای حضور در معادالت سیاسی منتظر جا

این گروه کھ فاقد کوچکترین پایگاه . آلترناتیو خارجی ھستند

جنبشی می باشند عمدتا سرخوردگان دوم خرداد ھستند کھ در حال 
حاضر ھویت سیاسی خود را صرفا در ضدیت با فعالین چپ 

 آمریکا رادیکال کھ ھم در برابر جمھوری اسالمی و ھم علیھ
این گروھھا بھ ھیچ عنوان نگران . ایستاده اند تعریف می کنند

کننده نیستند مسئلھ مھم ذھنیت نجات بخشی است کھ کم کم دارد از 
آمریکا در ذھن بخشی از مردم کھ عمدتا خرده بورژواھا ھستند 

  .شکل می گیرد
  

توضیح »» ذھنیت نجات بخش«کمی بیشتر در مورد این  ■
د گسترده است و چھ دالیلی در بروز آن نقش تا چھ ح. دھید
  دارد؟

  
 ھمانطور کھ در پاسخ قبل اشاره کردم این ذھنیت عمدتا در □

قشر خرده بورژوازی وجود دارد کھ تا پیش از این بھ عنوان 
پایگاه جنبشی دوم خرداد عمل می کردند اما زمانی کھ 
ر اپورتونیسم سیاسی و ضعف عملیاتی دوم خردادی ھا در براب

محافظھ کاران آشکار شد این قشر کھ ھیچ قالب دیگری برای 
مبارزه نمی بیند و اصوال بھ لحاظ پایگاه طبقاتی فی نفسھ 
توانایی ھدایت یک مبارزه اجتماعی پیگیر را ندارد نگاھش بھ 
سمت خارج متمایل گردیده و رو بھ پنجره منتظر رژه منجیان 

 دوم انتخابات پس از شکست ھاشمی در دور. آمریکایی است
ریاست جمھوری گذشتھ و ھمگرائی اصالح طلبان با طیف 
معتدل محافظھ کاران در انتخابات شورای شھر عده بیشتری از 

بھ طوری کلی ھرچھ می گذرد . اصالح طلبان سلب امید کردند
با ناامیدی این قشر از جامعھ از نیروھای درون حکومتی این 

ود اما خوشبختانھ با ذھنیت نجات بخش بیشتر تعمیق می ش
وضعیتی کھ مردم عراق پیدا کرده اند و ناکارآمدی آمریکا در 
تحقق دموکراسی ای کھ قولش را داده بود بھ لحاظ کمی قسمت 

  .عمده مردم نسبت بھ آمریکا موضع منفی دارند
  
اگر خطر حملھ بھ ایران جدی است، برای مقابلھ با آن جدا  ■

کھ » جنبش ضد جنگ«رد؟ این از اعالم مخالفت ھا چھ باید ک
می گوئید باید چھ خصوصیاتی داشتھ باشد و نیروھای شرکت 

   کننده در آن چھ کسانی می توانند باشند؟
 .                       

 بھ نظر من این جنبش ضد جنگ باید دو خصوصیت عمده □ 
داشتھ باشد از یک طرف باید مخالف آمریکا باشد و از طرف 

 فعالین این جنبش اوپوزیسیون جمھوری دیگر از آنجا کھ
اسالمی ھستند باید علیھ جمھوری اسالمی موضع داشتھ باشد تا 
ضدیتش با آمریکا ھمان مرگ بر آمریکای جمھوری اسالمی 

این مسئلھ بھ نوعی راه رفتن بر لبھ تیغ است کھ . نشود
ھوشیاری و تیز بینی سیاسی باالیی را می طلبد چون ما در یک 

ر یک پرستیژ سیاسی می خواھیم علیھ دو جریان زمان و د
. بایستیم کھ آنھا در ھمان زمان مقابل ھم صف بندی کرده اند

ھمواره گروھھای سیاسی ما در شناختن تضاد دچار مشکل بوده 
ھم . اند و در اینگونھ مواقع بھ نادرست جانب یکی را گرفتھ اند

 در برابر اکنون ھم عده ای می گویند کھ باید بھ طور مقطعی
آمریکا پشت جمھوری اسالمی ایستاد و عده ای ھم می گویند کھ 
آمریکا می تواند ایران را دموکراتیک کند کھ بھ نظر من کامال 

ما باید بھ ھمان اندازه کھ علیھ امپریالیسم آمریکا . اشتباه است
مبارزه می کنیم علیھ استبداد و ارتجاع مذھبی جمھوری اسالمی 
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با توجھ بھ این دو مشخصھ کسانی کھ می . منیز موضع بگیری
خواھند در این جنبش فعالیت کنند ھم باید مخالف سیاستھای 

مسلما . امپریالیستی آمریکا باشند ھم مخالف جمھوری اسالمی
طرفداران جمھوری اسالمی مخالف آمریکا و نئولیبرالھای 
مخالف جمھوری اسالمی حامی آمریکا نمی توانند در این جنبش 

  .                            .                                                         ور داشتھ باشندحض
در مورد اینکھ این جنبش چھ کارھایی می تواند انجام دھد و 
چقدر می تواند مقابل سیاستھای جنگ طلبانھ دو طرف بایستد 

ھ توانی کھ االن نمی توان صحبت کرد این مسئلھ بستگی دارد ب
مسلما اگر حرکات آن صرفا بھ . این جنبش پیدا می کند

برگزاری تجمع و راھپیمایی در دانشگاھھا محدود شود بیشتر 
از ابراز مخالفت و کار تبلیغی کاری از دستش بر نمی آید اما 
اگر بتواند سد دانشگاه را بشکند و تبدیل بھ جنبشی مردمی با 

د بھ عنوان قطب سوم در این پشتوانھ بسیار شود شاید بتوان
البتھ باید بھ این نکتھ توجھ کرد کھ ما . معادالت وارد بازی شود

درباره ایران صحبت می کنیم کھ در آن جمھوری اسالمی بھ 
شدت فعالیتھای سیاسی را محدود می کند و ھروقت احساس کند 
کھ جریانی دارد پشتوانھ مردمی پیدا می کند بھ شدت آنرا 

اما در این زمان ما باید بدون در نظر گرفتن . ندسرکوب می ک
این مسائل استارت کار را بزنیم و با تمام توان این قضیھ را 
پیگیری کنیم حال اینکھ چقدر می توانیم بھ اھداف از پیش تعیین 

  .شده برسیم بعدا معلوم می شود
  
کھ می (جریان چپ در ایران، برای مقابلھ با خطر جنگ  ■

، با چھ نیروھآی )با ھر دو سوی جنگ افروز باشدتواند مقابلھ 
  سیاسی حاضر بھ ھمکاری است؟

  
 جریان چپ بھ طور کلی یکسری خطوط قرمز برای □

ما تحت ھیچ شرایطی حاضر بھ . ھمکاری با دیگر جریانھا دارد
ھمکاری با سلطنت طلبان، جمھوری اسالمی و لیبرالھای 

می خواھیم انجام طرفداران آمریکا نیستیم و در ھر کاری کھ 
در این . دھیم با توجھ بھ این خطوط قرمز وارد تعامل می شویم

برنامھ مشخص ھم با توجھ بھ این خطوط قرمز کھ در دو 
خصیصھ اصلی جنبش ضد جنگ ھم نھفتھ است وارد تعامل با 

ممکن است بعضی از جریانھا در این . دیگر فعالین می شویم
 باشند اما ما حاضر مورد مشخص تا حدودی با ما ھم نظر

. نیستیم بھ خاطر یک کار مقطعی آبروی سیاسی خود را ببریم
فکر می کنم اکنون معلوم شد کھ ما با چھ جریانھائی کار نمی 
کنیم بنابراین با توجھ بھ مصادیق سلبی قضیھ می توان فھمید کھ 

        ■.با چھ جریاناتی حاضر بھ ھمکاری ھستیم
 

  
  

 "اسپارتي زیر پرچم پنتاگون ٣٠٠ " :٧ از صفحھادامھ

  
 و تحت ٣٠٠بھ كسانی كھ زیر فشار ھجوم امپریالیستی فیلم 

تاثیرتبلیغات ناسیونالیستی ارتجاعی حكومت و بورژواھای 
سلطنت طلب قرار گرفتھ اند و از تحریف تاریخ می نالند باید 
بگویم كھ پیشداوری و تعصب بدترین كاری است كھ در نگاه بھ 

اشكال دیگر اینست كھ با باورھا و . وان انجام دادتاریخ می ت

ارزش ھا و معیارھای امروز بشر بھ ارزیابی از گفتار و رفتار 
و كردار دوران باستان بپردازیم و تكامل نظام ھا و طرز فكرھا 

این كھ كشتار و قساوت ھم در . و رفتارھا را در نظر نگیریم
ن نیست كھ در این گذشتھ وجود داشتھ و ھم امروز، بھ معنی ای

آیا فكر می كنید خشایار شاه . زمینھ ھیچ چیز تغییر نكرده است
و سایر شاھان آن دوران سیاست كشورگشایي، اسیر گرفتن، بھ 
غارت بردن و غنیمت گرفتن، و سركوب داخلی و خارجی 
نداشتھ اند؟ آیا سر دشمنانشان را قطع نمی كرده اند و پیكرشان 

ان نمی كرده اند؟ آیا بھ این فكر كرده اید را بھ در و دیوار آویز
كھ چرا شاھان و امیرانی كھ برای یك ملت بھ شكل یك قھرمان 
و یا یك دژخیم تصویر شده اند نزد ملتی دیگر وضعیتی كامال 
بر عكس دارند؟ مثال بھ جایگاه اسكندر مقدوني، چنگیز یا نادر 

س ادی شاه لئونیا ھمین. شاه افشار در تاریخ ملل مختلف نگاه كنید
 كھ نزد یونانیان یك قھرمان بزرگ ملی است و ٣٠٠فیلم 

. مجسمھ ھای مختلفی از او در نقاط مختلف آن كشور بر پاست
مقبره این شاه جایگاھی نظیر مقبره كورش در ایران دارد و 

اتفاقا . كتیبھ روی گور او در طی قرون بارھا نوسازی شده است
ایی است بھ علت اھمیتش برای یكی از نبردھ" ترموفیل"نبرد 

یونانیان باستان بھ شكل دقیق و در جزییات در تاریخ ثبت شده و 
ھرودوت مورخ مشھور اطالعات بسیاری در موردش جمع 

مسلما ایرانیان باستان نیز در مورد این نبرد . آوری كرده است
تحلیل ھا و اطالعات مكتوب و مدونی داشتھ اند كھ البتھ در 

 و اشغال ھای پیاپی منجملھ بعد از ھجوم ارتش جریان جنگھا
اسالم و كتاب سوزان ھای گسترده، اثر چندانی از آنھا باقی 

  .نمانده است
 در ھر صورت، با نگاه بھ نوشتھ ھای ھرودوت می توان 
دید كھ بسیاری از صحنھ ھا و دیالوگ ھا و شخصیت ھای فیلم 

 مانند كشتن صحنھ ھایی.  عینا از آنجا استخراج شده است٣٠٠
اس كھ درست برخالف یدفرستادگان خشایار شاه توسط لئون

عرف امپراتوری ھای آن روز دنیا بوده و جملھ ھایی كھ 
س خطاب بھ آنان یا بھ سپاھیان خود می گوید، تماما از ادیلئون

بد نیست بدانید كھ یكی از این . آثار ھرودوت نقل شده است
ونان است و روی نشان جملھ ھا امروز جزء شعارھای ارتش ی
شخصیت گوژپشت فیلم . ھای نظامی آن كشور نقش بستھ است

نام دارد و توسط خشایار شاه تطمیع می شود و " اپیال تس"كھ 
س خیانت می كند نیز یك شخصیت واقعی تاریخی ادیبھ لئون

است كھ نامش بھ صورت یك واژه عام وارد فرھنگ و قاموس 
بھ معنای خائن و نیز پلید در یونانی شده و امروز این كلمھ 

  . زبان یونانی بھ كار می رود
 و مضمون و اھداف ٣٠٠بنابراین باید بحث در مورد فیلم 

سازندگان و تاثیرات سیاسی و ایدئولوژیك آن را از بحث تاریخ 
و وقایع گذشتھ جدا كرد و اجازه نداد كھ حاكمان و نیروھای 

نھ را مغشوش كنند اجتماعی مختلف با در آمیختن این دو، صح
تعصب و . و اھداف و منافع و ایدئولوژی خود را جا بیندازند

پیشداوری در مورد مقوالتی مانند تاریخ، جامعھ، ملت، دین و 
و ناآگاھی و . نژاد و امثالھم زمینھ ساز ناآگاھی و جھل است

جھل مردم فقط و فقط بھ سود سركوبگران و سلطھ جویان بر 
اه سازندگان و سفارش دھندگان امثال مردم تمام می شود، خو

" ملی گرا" باشند خواه حاكمان مستبدی كھ بھ تازگی ٣٠٠فیلم 
          ■. شده اند
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  باربد کیوان
بھ این نوشتھ باید بھ عنوان یادداشتھا یا ایده ھای اولیھ ای در 
مورد پدیده پست مدرنیسم و نقش و جایگاه آن در دنیای طبقاتی 

این نوشتھ بیشتر طرح ایده ھایی است برای . امروز نگاه كرد
دامن زدن بھ بحث و فكر، ھر چند كھ جھت گیری ایدئولوژیك و 

  .سیاسی معینی بر آن حاكم است
پست مدرنیسم چیست؟ یك روزنامھ نگار كنكاش گر غربی 

 سال اخیر بھ نقطھ ای رسیدیم كھ ٥٠طی : "زمانی چنین نوشت
دیگر ھیچكس مطمئن نیست دقیقا چھ زمان دنیای واقعی ناپدید 

این شاید بھترین و فشرده ترین تعریف نگرش پست ." شده است
پست "وف  فردریك جیمسن نویسنده كتاب معر .مدرنیستی باشد

كھ در آن بھ " مدرنیسم، یا منطق فرھنگی سرمایھ داری متاخر
تشریح آثار معماری فرانگ گری و آثار نقاشی چاپ سیلك اندی 

شیوه زندگی ما در حال "وارھول می پردازد، پست مدرنیسم را 
دھھ از نگارش كتاب دو امروز كھ بیش از . می خواند" حاضر

ری رایج چقدر بھ سوی آثار جیمسن می گذرد می بینیم كھ معما
در این معماری با ساختارھای جستجوگر و . گری تمایل دارد

مواجی روبرو ھستیم كھ نیروی جاذبھ را بھ مصاف می طلبد و 
مدرسھ بین " منطقي"در نقطھ مقابل برج ھا زمخت و بھ شدت 

المللی و تالش ھای لو كوربوزیھ برای ساختن مجتمع ھای 
. ا اھداف انسان گرایانھ قرار داردمسكونی عظیم سیمانی ب

منظور ھمان تالش ھایی است برای چند دھھ الھام بخش ساختن 
مجتمع ھای بی روح در اشكال ھندسی برای سكونت تھیدستان 

در عرصھ نقاشی نیز . بود كھ البتھ فرق چندانی با زندان نداشت
اندی وارھول بیش از گذشتھ بھ عنوان شاخص یك جریان ھنری 

اینان ھنرمندانی ھستند .  نقاشان معاصر مطرح شده استدر بین
، خود این گرایش را بھ تمسخر می "ابراز وجود"كھ ضمن 

گیرند، و بھ قدرت و سیستم حاكم رویكردی طنزآلود و در عین 
  .حال غیر نقادانھ دارند

برخالف نظر جیمسن كھ از ارائھ یك تعریف شستھ رفتھ از 
متناقض و پر مشاجره " علت را و پست مدرنیسم اجتناب می كند

این پدیده می داند، این یك گرایش فلسفی معین است كھ " بودن
شك . باید آن را تشخیص داد و در حیطھ نظری بھ آن پاسخ گفت

نیست كھ ھنر، معماری و سایر عرصھ ھایی كھ بستر حركت و 
ابراز وجود پست مدرنیسم است، اینك بھ شدت متناقض و پر 

ك علت مھم این مسالھ، حضور پر شور ایده ھا و ی. مشاجره اند
جریانات متضاد در آفریده ھاست كھ نھایتا دیدگاه و ارزش ھای 

ولی این صحنھ پر آشوب . طبقات گوناگون را منعكس می كنند
نمی تواند و نباید مانع از تشخیص، ریشھ یابی و ارزیابی از 

  .پدیده ھای جاری منجملھ پست مدرنیسم شود
ویكرد مخالفان پست مدرنیسم در كشورھای تحت معموال ر

سلطھ امپریالیسم بھ این پدیده، آشتی ناپذیرتر و سرسختانھ تر 
این در حالی است كھ در جوامع غربي، روشنفكران . است

مخالف پست مدرنیسم در پی یافتن راه ھای صحیح ابراز 
مخالفت با جنبشی ھستند كھ بخشی از منتقدان نظم موجود و 

دغدغھ . را در بر می گیرد" الشھ نرھای سفیدپوست "حاكمیت
روشنفكران مخالف پست مدرنیسم در غرب اینست كھ ما با 
افرادی طرف ھستیم كھ بر سر موضوعات معین و در دوره 
. ھای مشخص می توان با آنان علیھ نظم موجود متحد شد

پرسش دیگری كھ بھ ویژه در غرب مطرح است و پاسخ می 
 آیا دوران پست مدرنیسم ھم سپری شده است؟ طلبد اینست كھ

در مورد نكتھ اول یعنی دغدغھ روشنفكران مخالف پست 
طی . مدرنیسم در غرب باید گفت كھ در آن واقعیتی وجود دارد

چند دھھ، پست مدرنیسم با فمینیسم و سایر انتقادات اجتماعی بھ 
 این ال اینجاست كھ تاثیرؤس. میزان زیادی در ھم تنیده شده است

اثیرات جنبش ھای زنده انتقادی و ، و در واقع تیدر ھم تنیدگ
ركت و تفكر افراد شركت كننده در آنھا بر پست مدرنیسم ح

چیست؟ و در مقابل، تاثیر گرایش پست مدرنیستی بر این جنبش 
ھا چگونھ است؟ باز دارنده و منفی است یا برانگیزاننده و 

ری شدن دوران پست مثبت؟ اما در مورد نكتھ دوم یعنی سپ
ال برخاستھ از یك واقعیت ؤمدرنیسم می توان گفت كھ این س

در ده پانزده سال گذشتھ، پست مدرنیسم . عینی و مشھود است
می رود تا ھمچون جویباری در دریای مطالعات فرھنگی محو 

تحت منظور ھمین رشتھ پر طرفدار دانشگاھی است كھ . شود
، بھ "وری ھای فرھنگ حاكمفارغ از دیدگاه و پیشدا"عنوان 

بررسی پدیده ھای فرھنگی و فرھنگھای گوناگون می پردازد و 
موقعیت اقلیت ھای ملي، مسائل جنسیتی و انواع فرھنگھای 

 .دھدفرعی مھم و یا مھجور را مورد كنكاش و بازبینی قرار می
شاید ھمین نقش و موقعیت پست مدرنیسم است كھ آدم را بھ 

این . ه بھ تامل و دوباره فكر كردن وامی داردھنگام نقد این پدید
، ضربھ عمده بھ یفكر پیش می آید كھ مبادا در جریان این نقاد

یعنی یك بخش از اپوزیسیون خرده . جھت نادرست وارد شود
بورژوایی سرمایھ داری بھ آماج عمده تبدیل شوند و ناقدان، 

الھم ھم ناخواستھ با شووینیسم امپریالیستی و پدرساالری و امث
این ھم واقعیتی است كھ پست مدرنیسم نھ فقط از . صف شوند

سوی بنیادگرایان مذھبی و عربده كشان دست راستی بلكھ از 
و جریاناتی شبیھ بھ گردانندگان نشریھ " چپ"سوی راست روان 

كتاب . ھم مورد حملھ قرار گرفتھ اند" مانتلی ریویو"
بنابراین . نقدھا استنمونھ ای از این " كالھبرداران روشنفكر"

در نقد پست مدرنیستھا باید دقت كرد كھ حاكمان امپریالیست و 
یعنی باید . مرتجع دنیا بھ نادرست از زیر ضرب خارج نشوند

چپ، یعنی علم و ایدئولوژی و منتقد تفكر رادیكال و انقالبی 
انقالبی طبقھ كارگر جھاني، را مبنای نقد از پست مدرنیسم قرار 

 را در جریان نقد، تر و تازه تر و روشنتر از قبل و این. داد
اھمیت نقد پست مدرنیسم در آن است كھ نقاط . عرضھ كرد

ضعف و اشتباھات بخشی از صف اپوزیسیون خودبخودی كھ 
در مقابل نظم نوین جھانی امپریالیستھا شكل گرفتھ بھ درجات 
مختلف و آگاھانھ و ناآگاھانھ متاثر از مباحث و مواضع پست 

  . مدرنیستی است
تا آنجا كھ بھ عرصھ ھنر مربوط می شود، باید گفت كھ 
ھنرمندان صرفا نقش ساعت را ندارند كھ گذر زمان و مقاطع 

آنان فقط منعكس كننده ایده ھای . زمانی را بھ ما یادآوری كنند
 بلكھ خود ایده ھا را فرمولھ می كنند و اشاعھ می ،موجود نیستند

مھ نقالھ بزرگ را در ارتباط ایده و توده ھنر، نقش یك تس. دھند
پس چرا پرولتاریا بھ مثابھ یك طبقھ . مردم بازی می كند

اجتماعی و صاحب ایده و ایدئولوژی نباید درباره محتوا و 
مضمون ھنر اظھار نظر كند؟ روشن است كھ در نقد پست 
. مدرنیسم، مسالھ اصلی نقد این ایده ھا در زمینھ ھنر نیست

ح نكتھ این بود كھ با یك تصور نسبتا رایج كھ ھدف از طر
اینكھ : سالھاست در محافل مختلف تبلیغ می شود مرزبندی كنیم

ھنر مقولھ ای مستقل از طبقات و دیدگاه ھای طبقاتی است و بھ 
طی سالھای اخیر پست مدرنیستھا  از . اصطالح بیطرف است

ند و زبان این نوع فرمولبندی ھا در سراسر دنیا استفاده كرده ا
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ویژه خود را در بین خیلی ھا كھ خود را پست مدرنیست نمی 
منظور فقط در بین روشنفكران بھ . دانند ھم جا انداختھ اند

معنای اخص كلمھ نیست، بلكھ در بین قشری كھ با روزنامھ و 
ھمین حرفھا كھ امروز در ایران مقابل بھ . مجلھ سر و كار دارد

نوب آسیا، در جوامع غربی تا گوش می رسد عینا در ھند و ج
  . دوردست ترین كشورھای آمریكای التین ھم شنیده می شود

اما آنچھ در نقد پست مدرنیسم اھمیت درجھ اول دارد، 
نقد آراء و نظرات . پرداختن بھ آن در حیطھ فلسفھ است

فیلسوفان عمده پست مدرنیست، یك كار بی ربط بھ جامعھ 
ی از روشنفكران مخاطب آثار ھر چند كھ فقط قشر نازك. نیست

باید بھ پست مدرنیسم در حیطھ فلسفھ پرداخت، . این فیلسوفان اند
زیرا در این حیطھ است كھ برای روشنفكران و فعاالن سیاسی 
و اجتماعی و پیشروان فكری و عملی طبقات مختلف، فكر 

. فلسفھ، صحنھ تقابل دیدگاه ھای طبقاتی است. سازی می شود
 در این ظاھرا برج عاج، بھ شدت دنبال می مبارزه طبقاتی

  .شود
آیا تا بھ حال بھ این نكتھ فكر كرده اید كھ چرا : یك سوال

بعضی از كلیدی ترین شخصیت ھای پست مدرنیست مستقیم یا 
ا بھ رزا لوكزامبورگ تعلق خاطر یغیر مستقیم بھ ترتسكیسم و 

د كھ در داشتھ اند؟ می دانیم كھ رزا لوكزامبورگ اولین كسی بو
. را فرمولھ كرد" سوسیالیسم یا بربریت"شعار " جزوه یونیوس"

در بحثی كھ پشت این شعار قرار داشت خط تمایز میان 
در . ایدئولوژی بورژوایی و ایدئولوژی پرولتری پاك شده بود

 ژان فرانسوا لیوتار در فرانسھ گروھی را تحت نام ١٩٥٠دھھ 
ز طرف دیگر، ا. تشكیل داد" سوسیالیسم یا بربریت"

ماركسیستھای پست مدرنیستی در آمریكا سر بلند كردند كھ 
رویكرد اینان بھ ھنر و بھ . دغدغھ اصلی شان حیطھ ھنر بود

طور كلی بھ فرھنگ، ھمان جملھ مشھور ترتسكی را بازتاب 
ھدف "! در سیاست پرولتري، در ھنر بورژوایي"می داد كھ 

ئی لفت ھا و ایده ھاپست مدرنیستھای ماركسیست اینست كھ مخا
در مورد طبقات و سوسیالیسم امثالھم دارند را با این بحث کھ 

نادرست ھمراه كنند كھ ماركسیسم حق ندارد در پی كسب 
البتھ این یك بحث قدیمی است كھ از . ھژمونی ایدئولوژیك باشد

برای مثال، . زمان انترناسیونال سوم تاكنون جریان داشتھ
ـ فرھنگی ـ  ادبی  رسمی امورگئورگ لوكاچ كھ سخنگوی

ھنری درانترناسیونال سوم بود اعتقاد داشت پرولتاریا میراث 
تاكید او  صرفا بر . دار عصر روشنگری و تمدن غرب است

تداوم دستاوردھای تمدن گذشتھ بود و نیاز تعیین كننده بھ گسست 
  . در عین تداوم را برای تكامل فلسفھ پرولتاریا نفی می كرد

م اینكھ ممكنست عجیب بھ نظر برسد و حتی پس علیرغ
خیلی از كسانی كھ خود را پست مدرنیست می دانند از تعجب 

د، واقعیت اینست كھ شیوه و چارچوب نگاه پست نشاخ در بیاور
، یمدرنیستھا بھ ماركسیسم شباھت آشكاری با دیدگاه ھای ترتسك

لوكزامبورگ، لوكاچ و بعضی بحثھای رایج در انترناسیونال 
پست مدرنیستھا ھم ماركسیسم را ادامھ محصوالت . سوم دارد

اینان تاكید می كنند كھ دیدگاه ھای . عصر خرد می دانند
ماركسیستی و بورژوایی در یك راستا قرار دارند و آبشخور ھر 

البتھ این واقعیتی است  كھ پست مدرنیسم ھر . دو اومانیسم است
 عكس العملی بھ چند پایھ مادی و طبقاتی معینی دارد اما

و "  ماركسیستھا"گرایشات مكانیكی و دید دترمینیستی بعضی از 
و "  ماركسیستھا"ھمین نوع . رویزیونیستھا از تاریخ ھم ھست

رویزیونیستھا ھستند كھ امروز نیز با سالح مدرنیسم بورژوایی 
نقد آنان از پست مدرنیسم از . بھ مصاف پست مدرنیسم می روند

كسیسم تھی است و بھ ھیچ ایده و جنبش نو و جوھر انقالبی مار
سالح ما در نقد پست مدرنیسم، ماتریالیسم . پیشرویی پا نمی دھد

  .دیالكتیك است
 چھ پست مدرنیستھا بخواھند و چھ نخواھند، ،پست مدرنیسم

تاریخ خود را دارد و پا بھ پای تضادھا و شرایط تاریخی تكامل 

پدیده را در اواخر دھھ ظھور جدی و چشمگیر این . یافتھ است
و این اتفاقی .  در فرانسھ شاھد بودیم١٩٨٠ و اوایل دھھ ١٩٧٠
" چپ"و " ماركسیسم"در ھمین دوره بود كھ بھ اصطالح . نبود

زیر پرچم ائتالف حزب سوسیالیست میتران و حزب 
از طرف دیگر، ھمین . رویزیونیست فرانسھ بھ قدرت رسید
قطعی خیزشی توده ای كھ دوره مصادف بود با فروكش و محو 

 آغاز شده بود و تحت تاثیر تفكر كمونیستی ١٩٦٨از سال 
، كتاب ١٩٧٩سال .  انقالبی و انترناسیونالیستی قرار داشت

لیوتار منتشر شد و این اصطالح را بر " شرایط پست مدرن"
او از نخستین كسانی بود كھ جوانب اساسی . سر زبانھا انداخت

یعنی (ه و سنتز كرد و تا پایان عمر پست مدرنیسم را تئوریز
شاید بتوان . بھ دفاع آشكار از این ایده ھا پرداخت) ١٩٩٨سال 

گفت كھ پست مدرنیسم لیوتار، منسجم تر و ھمسو كننده تر از 
پست مدرنیسمی بود كھ بعد از وی رواج یافتھ و بیشتر بھ 

پست . پرتاب كردن ایده ھای پراكنده و مد روز  شبیھ است
سم لیوتار متشكل تر و تشكل پذیرتر از پست مدرنیسم پساـ مدرنی

حزب پست "لیوتار بود و شاید بتوان آن را نظریھ یك 
نكتھ مھمتر اینكھ، كانون توجھ لیوتار بھ . دانست" مدرنیست

) یا شناخت شناسي(مثابھ یك اھل فلسفھ، مسالھ معرفت شناسی 
ضد "وشش علیرغم اینكھ ایده ھای لیوتار یك ظاھر و پ. بود

داشت، واقعیت اینست كھ او یك تئوری تمام و " تمامیت گرایي
  .  كمال را فرمولھ كرد

بھ عالوه، از آنجا كھ لیوتار مبنای بحثھا و ایده ھای خود را 
بر پایھ ھای فلسفی استوار كرد و این كار را بھ شیوه ای نسبتا 

ده انجام داد، پرداختن بھ نظرات او سا" با سر و تھ"منضبط و 
تر از حالجی كردن گرایشات روانشناسانھ و بحثھای نھ چندان 

اگر . ھمھ جانبھ میشل فوكو، دلوز، گاتاری و كریستھ وا است
چھ این شخصیت ھای پست مدرنیست عموما از لحاظ سیاسی بھ 
عنوان چپ شناختھ شده اند و لیوتار بھ عنوان یك ضد كمونیست 

اسی اینان بھ ھیچ وجھ سابقا چپ، ولی باید گفت كھ برنامھ سی
نكتھ اینجاست كھ بتوان . بھتر از گرایش سیاسی لیوتار نیست

رابطھ فلسفھ پست مدرنیستھای گوناگون را با سیاست مورد 
اینجاست كھ بینش . قبول از جانب آنان تشخیص داد و نشان داد

طبقاتي، چھره خود را نشان می دھد و اگر گرایشات طبقاتی 
مدرنیستھا وجود داشتھ باشد نیز آشكار مختلفی در میان پست 

بنابراین باید لیوتار را موشكافانھ خواند و بررسی . می شود
مطالعھ آثار . كرد، اما از فوكو و دلوز و گاتاری ھم غافل نشد

جیمسن نیز از این زاویھ اھمیت دارد كھ توانایی ذھنی باالیی 
بیان دارد و بعضی از تفكراتش را در قالب تعاریف قدرتمند 

" ماركسیستي"بھ عالوه او نماینده پست مدرنیسم . كرده است
است و چالش با نظرات او می تواند غنای ویژه ای بھ دیدگاه و 

در این زمینھ، مطالعھ و بررسی . مباحث ماركسیستی ببخشد
" شرایط پست مدرن"مقدمھ انتقادی جیمسن بر ترجمھ انگلیسی 

نیاز بھ " مقدمھ، نفی جیمسن در آن. لیوتار حائز اھمیت است
  .از سوی لیوتار را بھ نقد كشیده است" عمل سیاسی واقعي

یك زمینھ دیگر برای عمیق كردن بحث درباره پست 
مدرنیسم، پرداختن بھ پوزیتیویسم بھ ویژه آراء و نظرات 

شاید بتوان رگ و ریشھ پست مدرنیسم را . امانوئل كانت است
ر مطالعھ مجدد آثار برای این كا. در كانت ھم جستجو كرد

و " ماتریالیسم و امپیریوكریتیسیسم"فلسفی لنین یعنی 
ھر چند كھ باید . را باید مبنا قرار داد" یادداشتھای فلسفي"

نظرات انتقادی لنین را بھ روز كرد و مورد بازبینی ھم قرار 
شاید این مطالعات بتواند بھ فھم رابطھ پست مدرنیسم و ایده . داد

، ھر چند كھ این دو از نظر اجتماعی پدیده ھایی الیسم كمك كند
  .یكسان نیستند و ھر یك ھویت فلسفی خاص خود را دارد

این بحث را در شماره آینده بھ صورت پرسش و پاسخ پی 
     ■ .....ادامھ دارد. می گیریم
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   مکتب فرانکفورتای در بارهمالحظھ
  
     ژالھ حیدری-پرتو . م

ھم اینک مکتب فرانکفورت، در فضای سیاسی جاری 
ادورنو و ھابرماس و دیگر ھمکاران . ایران، مطرح شده است

ھای طبقاتی گرایش. مکتب فرانکفورت خوانندگان زیادی دارند
اگون، از وابستگان حکومتی تا دانشجویان چپ ضد گون

-حکومتي، بھ تولیدات فکری افراد مکتب فرانکفورت دست مي
-ادورنو و نوشتھ. ھای سیاسی خود را پیش برندیازند تا تالش

ھای قدیمی افراد مکتب فرانکفورت محبوب دانشجویان چپ 
- اندیشھھای کنونی وی مورد عالقھشده و ھابرماس و نظریھ
جمھوری اسالمی و " اصالح طلب " سازان جناح بھ اصطالح 

  . طیف دوستداران و ھمکاران شوروی سابق است
تواند چنین طیف ھواخواھان مکتب فرانکفورت، امروزه مي

گسترده باشد، زیرا بسیاری از متفکرین این مکتب در فراز و 
ھای کشمکش میان انقالب و ضد انقالب، از منتقدین نظام نشیب
بھ طور مثال، ھابرماس . مایھ داری تبدیل بھ حامیان آن شدندسر

امروز ھمان ھابرماس نسل دوم مکتب فرانکفورت کھ خود را 
ھابرماس . داری مي دانست نیستمارکسیست و منتقد سرمایھ

وی طرفدار . داری استامروز از حامیان گلوبالیزاسیون سرمایھ
بوده و معتقد است ھای اروپایی ھای شوونیستی قدرتطلبيجاه

سازمان " اداره جھان"اروپای واحد باید  ارتش واحدی برای 
ی جھان ھابرماس مي گوید ارتش آمریکا قادر بھ اداره. دھد

داری ھای سرمایھبر دوش قدرت" مسئولیت"نیست و این 
امپریالیستی اروپا قرار دارد زیرا اروپا میراث دار 

تواند از پس از آمریکا میاست و بھ این دلیل بھتر " روشنگری"
 ١٩٦٠ و ١٩٥٠ او حتی ھابرماس دھھ! این جھان وحشی برآید

زمانی کھ از تبعید در آمریکا بازگشت و بھ عنوان یک 
داری  آمریکایی بازسازی سرمایھژهحامی پرو" مارکسیست"

دوره بعد از جنگ " مارکسیسم"در واقع . آلمان شد، نیست
مارکسیسم "توان ميکفورت  را جھانی دوم اعضای مکتب فران

ھای  حال آنکھ، نظریھ).  ١(نامید " پست بازرسی چارلي
ھای اروپایی در امروزش دفاع از ھژمونی جھانی امپریالیست

  .مقابل امپریالیسم آمریکاست
اوج و فرود نفوذ متفکرین مختلف مکتب فرانکفورت در 

یز ھای چپ، بھ مختصات اوضاع سیاسی جاری نمیان گرایش
 شصت ادورنو، مورد بھ طور مثال در دھھ. شودمربوط مي

اما ھمان . انتقاد و حملھ شدید جنبش دانشجویی انقالبی اروپا بود
ترین متفكرین مكتب  پرخوانندهادورنو، امروزه در زمره

فرانكفورت در میان قشر دانشجویان چپ و فعالین جنبش زنان 
 میان دن رابطھرنگ شدن و حتی گاه خصمانھ بوکم. است

ھای ، بھ نظریھ  شصتادورنو و جنبش دانشجویی در دھھ
او خود را از جنبش . شد ادورنو مرتبط ميمشخص سازشكارانھ

دانشجویی کنار می کشید و از راه  بی ارزش و مسخره کردن 
دانشجویان . گذراندو تبلیغات علیھ جنبش دانشجویی روزگار می 

ھای سخنرانی او حضور  در سالنکردند،نیز وی را افشا می 
یافتھ و آرای او را نقد کرده و تقابل او با جنبش دانشجویی را بھ 

لقب داده و در دانشگاه " ماھی سرد"او را . چالش می کشیدند
-پیشکش می ) تدی(جلویش را گرفتھ و بھ او خرس عروسکی 

ھای دانشگاھی ادورنو بھ پلیس در یكی از این جدل. کردند
د و برای دستگیری دانشجویان از پلیس تقاضای کمک متوسل ش

 رنو در فضای انقالبی دھھ بی اعتباری ادواین دیگر اوج. کرد
  بار بر اثرھمین فشارھا سکتھشصت بود بھ طوری وی یک

. ادورنو در میان دانشجویان چپ ھیچ اعتباری نداشت. قلبی کرد
ان داد ادورنو  بزرگترین منتقد او یکی از دانشجویانش بود کھ نش

در شرایط خفقان .  یک تئوری رھایی بخش نیستقادر بھ ارایھ
داری ترین تئوری انتقادی نظام سرمایھایران امروز کھ انقالبی 

-یعنی مارکسیسم در دسترس دانشجویان چپ نیست و تنھا نسخھ
وار مسکو از طریق ھمکاران شوروی  کلیشھھای ورشکستھ

گیرد؛ دیگران نیز  چپ قرار ميسابق در دسترس دانشجویان
مارکسیسم را تا حد تئوری ستایش کارگر و یا درخواست 
افزایش حقوق، نزول داده اند؛ دانشجویان چپ و فعالین جنبش 

ھای انتقادی مکتب فرانکفورت، در پی افکاری زنان در تئوری 
اما . ھستند کھ در مبارزه برای تغییر اجتماعی یاورشان باشد

مکتب فرانکفورت نھ  در گذشتھ پرچمدار تغییر ھای تئوری 
با . اند و نھ در آینده چنین نقشی بازی خواھند کرداجتماعی بوده

-ھا در زمینھاین حال، متفکرین این مکتب بھ برخی روشنگری
توان از آن یاد گرفت و اند کھ میھای نقد اجتماعی پرداختھ

رکسیستی  در ی مای اندیشھعناصر درست تفکرشان را در بدنھ
  .  انقالبی برای تغییر اجتماعی ادغام کردچارچوب مبارزه

  
ای از یك مطالعھ و بررسی گسترده در این نوشتار، خالصھ

الزم است روشن . در باره مکتب فرانکفورت ارایھ می شود
ھای مارکس، لنین و مائوتسھ دون این کنیم کھ  با اتکا بھ اندیشھ

 سامان نو یھایم کھ برای نشرادهمطالعھ و تحقیق را انجام د
  . داریمارسال می 

گیری و تكوین آرای  تالش این نوشتار بر آن است کھ شكل
افراد مکتب فرانکفورت را در چارچوب اوضاع و شرایطی كھ 

زیرا . این روند فكری شكل گرفت و تکامل یافت بررسی كند
 برای درک بھتر ھر مکتب فکری الزم است آن را بر بستر

از این نظر الزم . اش قرار دھیمگیری و دگرگونيتاریخی شكل
ھا را البتھ این دوره. ھای مختلف تقسیم کنیماست آن را بھ دوره

 ھای دگردیسی آیندهکند و نطفھدیوار چین از یکدیگر جدا نمی
  . ھای پیشین نیز شناسایی کردتوان در دورهآنان را می

ن مکتب با مارکسیسم  ایتوجھ خاصی بھ بررسی رابطھ
ایم، زیرا افراد منتسب بھ این مکتب در ابتدا خود را كرده

ھای كردند با استفاده از تئوریمارکسیست دانستھ و كوشش مي
داری را بررسی و  سرمایھمارکسیستی جوانب گوناگون جامعھ

 انقالب اما  بعدھا در صف منتقدین مارکسیسم و ایده. نقد كنند
ار گرفتند با  اشاره بھ اینکھ در ابتدا نیز درك و سوسیالیستی قر

  . تفسیر خاص خود را از ماركسیسم داشتند
ھا چیست؟ بھ طور خالصھ، روند تکاملی مکتب فرانکفورتی

ھای آنان با مارکسیسم چھ بوده و زمانی کھ خود را اولین تماس
ھایی بودند؟ در چھ -دانستند چھ نوع مارکسیستمارکسیست می

 از تاریخ و تحوالت جھانی بھ مارکسیسم روی آوردند و ایدوره
-ه ای آن را کنار گذاشتند؟ چگونھ از مارکسیسم عقبدر چھ دو

http://www.saamaan-no.org
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نشینی کردند و خود را  بھ اوضاع نوین پس از جنگ جھانی 
دوم منطبق کردند و بھ طور کلی با ھژمونی آمریکا در اروپا و 

نار آمدند؟ بعد از ک) رژیم ادنائر و غیره(رژیم جدید در آلمان 
 آنھا با جنگ جھانی دوم دچار چھ تحوالتی شدند و رابطھ

ھای سیاسی ھای اجتماعی آن زمان بھ ویژه با  گرایشجنبش
   چھ بود؟١٩٦٠ درون جنبش دانشجویی دھھ

  
  گیری مکتب فرانکفورتگیری و بستر شکل شکل

داری  بیشتر روشنفکران اروپا نظام  سرمایھ١٩٢٠در دھھ 
ھای آن بودند، در آفرینیکردند و معترض دھشت  نقد میرا

چنین شرایطی مکتب فرانکفورت شکل گرفت و بھ مارکسیسم 
 بھ مکتب فرانکفورت ١٩٥٠ھای آنچھ کھ در سال. روی آورد

" ھای اجتماعیموسسھ پژوھش"معروف شد، در ابتدا تحت نام 
.  بودبھ عنوان مرکزی برای مطالعھ و بحث پیرامون مارکسیسم

-موسسھ.  تاسیس شد١٩٢٣این موسسھ بھ طوررسمی در سال 
. ای مستقل اما از توابع دانشگاه دولتی در شھر فرانکفورت بود

ھفتھ " نام  پیش درآمد این موسسھ، یک محفل مارکسیستی بھ
بود کھ روشنفکرانی مانند کارل کرش، پوالک " کار مارکسیستي

 این جا بود کھ فکر ایجاد از. یافتندو ویتفوگل در آن حضور می
)  ٢. (مرکزی دائمی  برای مطالعات مارکسیستی مطرح شد

مکتب فرانکفورت محفل بزرگی بود و  طیفی از افراد 
 . گرفتندسوسیالیست تا سوسیال دموکرات  را در بر می

ھای مختلف مکتب فرانکفورت کمابیش منطبق است بر دوره
. یرھای جھانی داشتنقاط عطف تحوالت سیاسی اروپا کھ تاث

 کھ با بھ ١٩٣٠  تا اوایل دھھ١٩٢٠ اول از اوایل دھھ دوره
 این قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان و پناھنده شدن افراد برجستھ

بھ ) مانند ادورنو، ھورکھایمر، مارکوزه، ھابرماس(موسسھ 
 تبعید در آمریکا شروع  دوم با دورهدوره.  یابدآمریکا، پایان می

و پایان جنگ جھانی دوم و بازگشت بھ آلمان و تمام شود می
 دوره. گیرد را در بر می١٩٥٠  بازسازی آلمان در دھھدوره

 ١٩٧٠  شصت تا  اوایل دھھ پرآشوب و انقالبی دھھسوم، دھھ
ھای رادیکالیسم  چھارم، از بین رفتن آخرین نشانھاست و دوره

 و بازنگری فکری ھای بازماندگان این مکتبدر تولید نظریھ
 .داری استآنھا در چارچوب دفاع صریح از نظام سرمایھ

  
 پیروزی –جنگ جھانی اول و جمھوری وایمار : ی اولدوره

  اکتبر و شکست انقالب آلمان
، "ھای اجتماعیموسسھ پژوھش"پیش از تشکیل 

ھای فکری  خود را در روشنفکران مارکسیست آلمان فعالیت
رات و بعد از خیانت حزب سوسیال داخل حزب سوسیال دموک

، در حزب کمونیست آلمان )٣(دموکرات بھ انقالب پرولتری 
رزا لوگزامبورگ و ھیلفردینگ در مدارس .  دادندانجام مي

حزبی حزب سوسیال دموکرات آلمان در برلین بھ کارگران 
لوکاچ در محفل . دادنددرس اقتصاد سیاسی مارکسیستی می 

 کارل کرش ١٩٢٠ کرد و در دھھدریس میگالیلھ در بوداپست ت
خالصھ اینکھ . داددر مدرسھ کارل مارکس در برلین، درس می 

-روشنفکران مارکسیست بھ ندرت در نظام دانشگاھی ادغام می
گذاران ھا از زمان بنیان مارکسیستجدا از اینکھ این شیوه. شدند

مارکسیسم بود،  بورژوازی نیز سیاست ادغام روشنفکران 
 اما در دوره. مارکسیست در نظام دانشگاھی خود را نداشت

داری جمھوری وایمار قشری از روشنفکران منتقد نظام سرمایھ

 مارکسیسم و انقالب پرولتری بمانند و خواستند در حاشیھکھ می 
توانستند خود را از آن دور نگاه دارند، در این در عین حال نمی
 حزب سوسیال  و ھمھ جانبھخیانت آشکار. موسسھ گرد آمدند
ھای انقالبی طبقھ کارگر تا بدان حد کھ با دموکرات بھ آرمان

بورژوازی آلمان در پیشبرد جنگ جھانی اول متحد شد، مانع از 
از سوی . شدجذب این قشر بھ حزب سوسیال دموکرات می

دیگر حزب کمونیست آلمان کھ از حزب سوسیال دموکرات 
 انقالبی و انترناسیونالیسم پرولتری انشعاب کرده و با سیاست

افزون بر . تاسیس شده بود، برای آنھا بیش از اندازه انقالبی بود
این، بورژوازی نیز با ھمکاری حزب سوسیال دموکرات با تمام 

 آلمان را از بازتاب انقالب اکتبر کرد تا جامعھقوا تالش می
 فراخوانی روسیھ دور نگاه دارد زیرا انقالب اکتبر بخودی خود

بھ . برای دست یازیدن بھ عمل انقالبی درسراسر اروپا بود
گیری افکارروشنفکران  بسیار مھم در شکلھرحال، سھ واقعھ

مکتب فرانکفورت عبارت بودند از جنگ جھانی و انشعاب در 
. طبقھ کارگر؛ پیروزی انقالب اکتبر؛ و شکست انقالب آلمان

)٤(  
بر اثرھمین . ز شد آغا١٩١٤جنگ جھانی اول در سال 

ھولناک ترین . جنگ، انشعاب تلخی در طبقھ کارگر اروپا شد
روند قھقھرایی جنبش کمونیستی در شکل اتحاد بیشتر احزاب 
سوسیال دموکرات انترناسیونال دوم  با بورژوازی کشورھای 

داری اروپای غربی و در خدمت بھ یک جنگ سرمایھ
 این سرکرده. یوستامپریالیستی برای تقسیم جھان، بوقوع پ

جریان، حزب سوسیال دموکرات آلمان بھ رھبری کائوتسکی 
رھبران نامدار حزب سوسیال دموکرات آلمان بھ خدمت . بود

بورژوازی بومی خود شتافتند؛ ھیلفردینگ وارد ارتش اتریش 
 شرقی علیھ روسیھ، نام نویسی شد، بائر برای خدمت در جبھھ

ل نگذشتھ بود کھ انترناسیونال یک ھفتھ از جنگ جھانی او. کرد
دوم کھ بھ رھبری فردریش انگلس تاسیس شده بود، نابود 

  ) ٥.(شد
ھای آلمان مانند رزا ھر چند تعداد قابل توجھی از کمونیست

لوگزامبورگ با این سقوط بھ منجالب، ھمراھی نکردند و حزب 
ھای عینی و کمونیست آلمان را تشکیل دادند اما نتوانستند پایھ

ادی ظھور این گرایش در جنبش کمونیستی را درک کنند و م
تر از آن نتوانستند از ورای فضای یاس آور و مھ آلودی کھ مھم

خیانت حزب سوسیال دموکرات بھ وجود آورده بود، فرصت 
بزرگ و واقعی بیرون کشیدن پیروزی از دھان شکست را 

  .    ببینند
لنین قرار ھای آلمان،  درست در نقطھ مقابل کمونیست

در واقع این لنین و انقالب اکتبر بود کھ جنبش کمونیستی . داشت
درپی  پیروزی برق آسای قیام . را از سقوط کامل ، نجات داد

 در روسیھ، جنگ داخلی خونین و محاصره ١٩١٧اکتبر 
ھای انقالب توپ.  ادامھ یافت١٩٢١امپریالیستی تا سال 

-ھ مارکسیسم شد؛ جرقھسوسیالیستی اکتبر سبب اشتھار بی سابق
ھا را آگاه  کرد و ھای  آن بھ اقصی نقاط جھان پرتاب شد، ذھن

کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبی را بھ حرکت 
اروپا نیزجدای از این . برای سرنگونی نظم کھن تشویق کرد

  .روند  نبود
 روسیھ ، تغییر و تحوالت ١٩١٧پس از انقالب اکتبر 

در سال . مجارستان و اتریش در جریان بودبزرگی در آلمان، 
ھای بزرگی نقاط مختلف اروپا را دربر  موج انقالب١٩١٨
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بزرگترین چالش علیھ نظام .  طول کشید١٩٢٠گرفت و تا سال 
.  آلمان رخ داد١٩١٩-١٩١٨ھای سال داری در خیزشسرمایھ

بالفاصلھ پس از . در این زمان رزا لوکزامبورگ در زندان بود
دادن چپ انقالبی آلمان زد و یک ماه  دست بھ سازمانآزادي،

بعد ھمراه با  دوستان انقالبی خویش حزب کمونیست آلمان را 
ی  ی حزب و ھمچنین در تھیھاو در تبیین برنامھ. تاسیس کرد

دو ھفتھ بعد . گزارش سیاسی کنگره موسس نقش بسزایی داشت
رات توسط پلیس کھ آن زمان زیر نظر حزب سوسیال دموک

خیزش ژانویھ در برلین سرکوب و سھ . شد، ترور شداداره مي
ھای محلی حزب ماه بعد جمھوری شورائی باواریا کھ توسط پایھ

کمونیست و حزب سوسیال دموکرات درست شده بود درھم 
 توسط شورای ١٩١٨انقالب آلمان کھ در نوامبر . شکستھ شد

بھ طور قطع  ١٩٢٠کارگران و سربازان آغاز شده بود در سال 
ھمزمان کشمکش انقالب و ضد انقالب در . شکست خورد

در مناطق . اتریش و مجارستان نیز بھ شکست انقالب منجر شد
روستائی مجارستان،  قدرت بورژوازی کنار زده شده و با 

ھا یک جمھوری ھا و کمونیستھمکاری سوسیال دموکرات
ر نکرد و  ماه بیشتر عم٦اما این جمھوری . شورایی تشکیل شد

در اتریش شورای کارگران . توسط ارتش رومانی سرکوب شد
. و سربازان توسط حزب سوسیال دموکرات اتریش بر چیده شد

 این کشورھا حزب سوسیال دموکرات بھ تثبیت نظام در ھمھ
مالحظاتی در باب مارکسیسم غربی .(سرمایھ داری کمک کرد

  )١٦ ص – انتشارات ورسو – اندرسن –
ھا، پیروزی بزرگی برای نظام سرمایھ  انقالب شکست این

-  انقالب سوسیالیستی روسیھ توسط قدرتمحاصره. داری بود
 منتھی بھ سقوط آن ١٩٢١ تا ١٩١٨ھای امپریالیستی در فاصلھ 

ھای عمیقی بر این کشور سوسیالیستی نوپا زد و نشد اما ضربھ
د تا مانع  اروپا جدا نگاه داربا موفقیت توانست آن را از بقیھ
انقالب پرولتری در خارج . گسترش آن بھ نقاط دیگر شود

روسیھ شکست خورد و تاثیر عمیقی بر چگونگی رشد و 
  . گسترش انقالب سوسیالیستی روسیھ نیز بر جای گذاشت

پس از پایان جنگ جھانی اول و شکست انقالب آلمان، 
جمھوری وایمار کھ در واقع محصول شکست انقالب و خیانت 

بھ انقالب ) حزب سوسیال دموکرات(ھای سابق نیستکمو
بورژوازی آلمان، حزب سوسیال .  پرولتری بود، استقرار یافت

دموکرات را در دولت ادغام کرد و از آن پس این حزب یکی 
بورژوازی آلمان ، . ھای دولت امپریالیستی آلمان شداز ستون

جامعھ را  مسئولیت درھم شکستن انقالب و تحمیق مردم و اداره
ھیلفردینگ دو بار . بھ حزب سوسیال دمکرات واگذار کرد

وزیر اقتصاد جمھوری وایمار شد و رییس پلیس سوسیال 
برای . (روزا لوگزامبورگ را بھ قتل رساند) ابر( دموکرات 

تاریخ مستند این دوره دردناک بھ کتاب بسیار جالب بھ نام 
برنگار مجلھ نوشتھ ھافنر خ" انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"

 شصت بھ این کتاب را ھافنر در دھھ. اشترن، رجوع کنید
نگارش در آورد تا تاریخ پر از خیانت حزب سوسیال دموکرات 

  .)را بھ جنبش آن دوره یادآوری کند
ھای زمانھ اینھا وقایع بزرگ و تاریخی بودند کھ بھترین ذھن

ا وجود وقایعی کھ ب. دادندرا تحت تاثیر قرار داده و شکل مي
توان احساس گذشت قریب بھ یک قرن ھنوز بازتاب آن را مي

ای با تاریخ را از  آلمان، قرار مالقات تکان دھندهجامعھ. کرد
-توانست سیمای جھان سرمایھکف داد و سقط انقالبی را کھ می

شبح این شکست تمام . داری را عمیقا دگرگون کند، تجربھ کرد
ھای د پای این شبح را در نوشتھر. تاریخ پس از آن را رقم زد

توان دید؛ بھ طور مثال در گوناگون افراد مکتب فرانکفورت می
ھای مذھب وار والتر بنیامین در آرزوی بازگشت اندیشھ کردن

  .پیروزمندانھ  یک فرصت از کف رفتھ
نخستین محفل روشنفکران مکتب فرانکفورت در ارتباط با 

ن بھ تغییر اجتماعی بنیادین کھ ی آن زمان آلمانیاز آشکار جامعھ
در " تئوری انتقادی"فضا را انباشتھ بود،  بھ دنبال تبیین یک 
با ھمین درک دست . مورد جامعھ، با ھدف تغییر اجتماعی بودند

بھ تقسیم کار برای انجام تحقیقات اجتماعی برای فھم جامعھ و 
خصلت آن زدند و با این ھدف بھ مارکسیسم و بحث پیرامون آن 

اما نھ پیشاھنگ مبارزه  برای  تغییر اجتماعی . روی آوردند
دانستند خود را مارکسیست می . بودند و نھ  سدی در مقابل آن

آنان در جھت مخالف " تئوری انتقادی"اما مسیر تکاملی 
آنان شاھد حرکت انقالب و شکست آن و بھ . مارکسیسم بود

ند شکست را وجود آمدن جمھوری وایمار بودند و تالش می کرد
اما ابزارشان در نگرش بھ . درک کرده و تجزیھ و تحلیل کنند

شان ھای فکری پیشینیاین تجربھ، مارکسیسم نبود بلکھ آموزه
  .بود

  
بیشتر افراد این مکتب، انقالب آلمان را تجربھ کرده بودند 

ادورنو تحصیالت . اما نھ بھ عنوان انقالبیون درگیر در انقالب
سالی  کھ در .  بھ پایان رساند١٩٢١ در سال دانشگاھی خود را

او  در ھیچ پراتیک . آلمان یک قیام انقالبی بھ وقوع پیوست
کرد؛ حتی در قیامی کھ در آن سال در آلمان انقالبی شرکت نمي

بھ وقوع پیوست شركت نكرد و بھ ھیچ طریقی بھ حزب 
( و حتی بھ حزب سوسیال دموکرات ) کا پ د(کمونیست آلمان 

ھمواره بیرون از مبارزا ت سیاسی . نزدیک نشد)   داس پ
اما انقالب آلمان و تلخی ) ٦. (کردروزمره جاری، زندگی مي

شکستش آنچنان قوی بود کھ  این درام تاریخی برای ھمیشھ اثر 
  .خود را بر تفکر او و دیگرافراد مکتب بر جای گذاشت

- ميای بود کھ امواج انقالب ھمھ را لمسبھ ھر حال دوره 
ھای با وجود آنکھ بیشتر افراد این مکتب از خانواده. کرد

چنان فضایی . بورژوا بودند، اما  از تاثیرات انقالب دور نماندند
ی آلمان حاکم بود کھ حتی بخشی از روشنفکران بر جامعھ

ھای اجتماعی راه طبقات باال برانگیختھ شده و زیر فشار واقعیت
بھ طورمثال . ردندخروجی برای بشریت جستجو می ک

. ھورکھایمر، تاجر زاده بود و خود نیز  بھ تجارت عالقھ داشت
طبق نظر پدر بھ فرانسھ رفت  تا بھ قصد سوداگری،  فرانسھ و 

در آنجا با پوالک مارکسیست دوست شد و بھ . انگلیسی بیاموزد
  ! سرعت جذب مارکسیسم شد

ور مارکسیسم بھ ط. ی مارکسیسم بسیار قوی بوداتوریتھ
نھ تنھا . غیر قابل انکاری ثابت کرده بود کھ آفتاب بشریت است

دانان این محفل بلکھ محافل دیگر مانند محفل وین، حتی ریاضی 
 نفوذ آن قرار ھای مختلف علوم در حوزهو متفکران رشتھ

وار ھای لنین موج انقالب اکتبر و تئوریاتوریتھ. گرفتند
 فاز پر تالطمی بود و جامعھ و جھان در. یافتگسترش می

 قدرتمندی مارکسیسم و انقالب پرولتری دارای نیروی جاذبھ
بعد از انقالب . کردشده بود کھ حتی چنین کسانی را جلب می

داری احساس روسیھ، ھر کس کھ بھ شکلی از نظام سرمایھ
اما اوضاع . یافتنارضایتی می کرد بھ مارکسیسم گرایش مي
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. رھای متناقض بر این اقشار داشتبسیار متناقض بود و تاثی
ھا و شکست انقالب آلمان یاس و خیانت سوسیال دموکرات

  . سرخوردگی عمیقی در آنان ایجاد کرد
ھایی مانند روزا لوگزامبورگ و شجاعت ھر چند کمونیست

آنان در بریدن از حزب سوسیال دموکرات و تاسیس یک حزب 
حقق انقالب، مانع کمونیست نوین و تالش جسورانھ آنان برای ت

از بی اعتباری کامل انقالب و مارکسیسم در آلمان شد  اما طرز 
تفکر بدبینانھ و غلط وی کھ گویا انقالب نکردن برتر از انقالبی 
است کھ ممکن است در نیمھ راه بماند، کمکی بھ ممانعت از 
. گسترش موج یاس و بدبینی نسبت بھ انقالب و امکان آن نکرد

" تغییر اجتماعي"ه افتادن  صنعت تولید نظرات چھ بسا، بھ را
. بدون انقالب، و نقد اجتماعی غیر انقالبي، کمک شایانی کرد

در واقع علت محبوب شدن امروزین روزا لوگزامبورگ در (
میان بسیاری از انقالبیون مایوس از انقالب اجتماعی رادیکال 

ھ باشد؛  طرز تفکری کھمین طرز تفکر رزا لوگزامبورگ مي
بھ جای درک علل در نیمھ راه ماندن یا خیانت بھ انقالب و 

ھای تلخ مربوط بھ شکست انقالب، چاره جویی،  از واقعیت
  ).کندگیری مياستراتژی انقالب نکردن را نتیجھ

ھای موسسھ پژوھش" افراد محفل شود گفت ھمھ می
سرانجام مارکسیسم را قبول کردند چرا کھ  یارای " اجتماعي

مت در برابر قدرت تئوریک و سرزندگی بی نظیر مقاو
 بھترین روشنفکران و آنان کھ دغدغھ. مارکسیسم را نداشتند

مسایل اجتماعی را در سر می پروراندند  بھ سرعت 
خواست در مورد مسایل ھر کس مي. شدندمارکسیست می 

. گفتاجتماعی حرفی بزند باید در مورد مارکسیسم نیز سخن مي
. شد کھ تفکر بھ سرعت بر واقعیت منطبق میدورانی بود

ی اندیشھ سایھ نیافکنده برخالف امروز فضای الھوتی بر حوزه
با این وصف، افراد این مکتب درک خاص خود را از . بود

 جمھوری وایمار ھرگز آنان در دوره. مارکسیسم داشتند
نتوانستند نقد دقیق و مشخصی از خیانت حزب سوسیال 

برعکس، در مقابل .  آن ارایھ دھند و ریشھدموکرات آلمان
در نتیجھ، . تحلیل مارکسیستی لنین از این واقعھ مقاومت کردند

بھ . بریدن آنان از حزب سوسیال دموکرات خیلی واقعی نبود
 پرولتاریای ھمین دلیل جذب حزب کمونیست آلمان کھ نماینده

 ھدف آنان در دوره. انقالبی و انقالب جھانی بود نشدند
جمھوری وایمار این بود کھ با ابداعات و تولید نظری،  راه 

کھ در ) اس پ د( سومی میان حزب سوسیال دموکرات 
جمھوری وایمار در نظام حکومتی ادغام شده بود و حزب 

آنان این مشخصھ را در تمام . باز کنند) کا پ د(کمونیست آلمان 
ر تاثیر  وایمادر دوره. ھای خویش حفظ کردندمسیر فعالیت

ی سیاسی جامعھ نداشتند و در دوران جنگ چندانی بر صحنھ
با این ھمھ، مکتب فرانکفورت . جھانی دوم نفوذشان ناچیز بود

  .بود" مارکسیسم غربي" یکی از عناصر مھم ظھور 
 

    انقالب اکتبر و لنین -مکتب فرانکفورت 
ھای لنینیستی تقطیر  سیر حماسی انقالب روسیھ در تئوري

ھا بھ طور منظم تفکر سیاسی مارکسیستی  لنین طی سال. شد
ی طبقاتی را در سطوح گوناگون استراتژی و تاکتیک و مبارزه

پیروزی انقالب روسیھ در واقع . برنامھ و تشکیالت تبیین کرد
بھ اثبات رساند و ) در کلیت خود(درستی این تئوری ھا را 

. ل رسیده استی نوینی از تکامنشان داد کھ مارکسیسم بھ قلھ

ھا با مارکسیسم را ی مکتب فرانکفورتياگر بخواھیم رابطھ
ی الفت نشان دھیم باید بھ فقدان ھر گونھ حلقھ ارتباطی و رشتھ

بیشتر آنان خود را . و عالقھ میان آنان با لنینیسم اشاره کنیم
دانستند اما نتوانستند رشد این تفکر متفکرین مارکسیست مي

. بھ مرحلھ تکاملی باالتر را تشخیص دھنداجتماعی انقالبی 
انتقادات لوکزامبورگ نسبت بھ انقالب روسیھ  مزید بر علت شد 

گر او از زندان نظاره. و کمکی بھ روشن شدن این حقیقت نکرد
باری را در میان انقالب اکتبر بود و دیدگاه وی بدبینی تاسف

نقالب ھای آلمان نسبت بھ اروشنفکران مارکسیست و کمونیست
علت این امر، در نھایت، ناروشنی خود روزا . روسیھ دامن زد

ی طبقاتی خیانت احزاب سوسیال لوکزامبورگ در مورد پایھ
  . دموکرات اروپا ازجملھ حزب سوسیال دموکرات آلمان بود

. لنین داھیانھ و دقیق علل مادی این خیانت را روشن کرد
کاس تغییرات انشعاب در جنبش کمونیستی در واقع انع) ٧(

داری تبدیل آن بھ سرمایھ(ساختاری در نظام سرمایھ داری 
. و در ساختار طبقاتی جوامع سرمایھ داری بود) امپریالیستی

داری داری کشورھای غربی بھ یک سرمایھتبدیل سرمایھ
جھانی، مافوق سودھای عظیم بدست آمده از مستعمرات، برای 

یدن بخشی از طبقھ  بورژوازی این کشورھا امکان خرطبقھ
بھ این ترتیب، در طبقھ کارگر این . کارگر را بھ وجود آورد

این قشر ھر . کشورھا یک قشر اشرافیت کارگری بوجود آمد
چند بسیار کوچک بود اما پایھ مادی و تولید کننده انشعاب در 
حزب سوسیال دموکرات و پیوستن نمایندگان اشرافیت کارگری 

  . گ جھانی اول شدبھ بورژوازی آلمان در جن
ھا جنگ جھاني، جنگی برای تقسیم جھان میان امپریالیست

ھایی مانند روزا ماھیت این جنگ  برای کمونیست. بود
لوکزامبورگ و کارل لیبنخت کھ از احزاب سوسیال دموکرات 

ھا، اما ھیچ یک از این کمونیست. انشعاب کردند روشن بود
اینان مسئلھ را . نکردندھای طبقاتی انشعاب فوق را درک پایھ

ھای کارگر بھ حزب سوسیال دموکرات توده" توھم"فقط در حد 
 حال آنکھ بخش کوچک اما مھمی از طبقھ. کردندقلمداد می

. کردکارگر احساس اشتراک منافع با بورژوازی خودی می
ھای  حزب و اکونومیستی کمونیست"  گرا-کارگر"بینش 

نمي داد کھ بروز چنین شکاف کمونیست آلمان بھ آنان اجازه 
ھای انقالب را ساختاری را تحلیل کرده و استراتژی و تاکتیک

  . بر آن منطبق کنند
در دنیای مارکسیسم آن روز فقط چشمان تیزبین لنین این 

لنین، اقتصاد سیاسی این تغییر ساختاری . تغییر ساختاری را دید
و تاکتیک را تحلیل کرد و در انطباق با آن برای استراتژی 

ای در پیروزی کنندهھایی کرد کھ عامل تعیینانقالب نتیجھ گیري
عالوه بر این، سرنوشت اختالف . انقالب اکتبر روسیھ بود

زمانی کھ (دیرینھ میان لنین با حزب سوسیال دموکرات آلمان 
) ورزان آن بودانقالبی بود و روزا لوکزامبورگ نیز از اندیشھ

پیشاھنگ پرولتري، بھ طور قطع ھای حزب در مورد خصیصھ
 ١٩١٨ – ١٩١٤ھای  جھاني، سال-گاه  تاریخيدر این گره
ھای ی سازش میان گرایشحزبی کھ بر پایھ. روشن شد

گاه از ھم پاشید رفرمیستی و انقالبی ساختھ شده بود در این گره
و انقالب آلمان کھ پیشروترین انقالب آن دوران بود قربانی این 

ی مبارزه ھا بر پایھ اما حزبی کھ لنین طی سال.سیاست شد
مشخص و پیگیر علیھ اکونومیسم و رویزیونیسم ساختھ بود، با 
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وجود آنکھ یکی از کوچکترین احزاب انترناسیونال دوم بود، 
  . انقالب اکتبر را در روسیھ عقب مانده بھ پیروزی رساند

ند ھا از نظام سرمایھ داری ناراضی بودمکتب فرانکفورتي
 گیری تئوریک جھت. دیدنداما راھی برای سرنگونی آن نمي

 ھای مبارزهآنان استفاده از ابزار مارکسیسم برای تحلیل محرک
طبقاتی با ھدف و ایجاد امکان برای  پیروزی انقالب  در این 

ھای آنھا برای تبیین در نتیجھ نظرپردازی. جامعھ و جھان نبود
آنان بھ  مارکسیسم نوع . بود" بعدم امکان انقال"تئوریی ھای 

ھگلی روی آوردند و بھ ویژه بر نقد فتیشیسم کاالیی و مسایل 
مسایل مورد پژوھش و نقد آنان عبارت . دیگر تمرکز کردند

داری چھ بر سر پسیکولوژی و بودند از اینکھ، در نظام سرمایھ
داری چگونھ روند تفکر آید؛ نظام سرمایھایدئولوژی مردم می

کند و افکار آنان را در اختیار گرفتھ و ھا را دستکاری میانسان
ھا دھد؛ چگونھ انسانخواھد جھت میبھ ھر طرف کھ می

دھند و نظام خود را از کف می) آتونومی ( خودمختاری 
ھای فرھنگی برای كنترل داری بسیار ماھرانھ ازمقولھسرمایھ

 این كار ھا استفاده می كند و ھر روز درفكر و مغز انسان
-تری سود میتر و عمیقھای پیچیدهتر شده و ازروشمجرب
ھایی یافتھ است کھ داری راهسرانجام اینکھ نظام سرمایھ. جوید

و انقالبیون  را بھ درون ) اپوزیسیون(مخالفان نظم موجود 
 اجتماعی  مبارزهسیستم  خود كشیده و فعالیت آنان را درعرصھ

نکاش آنان این بود کھ چرا و موضوع مورد ک. بی اثر کند
 مردم با این سیستم و تبلیغات ایدئولوژیک آن چطور توده
ھا و موضوع نقد و ھا ، مشغلھاینھا نگراني. کنندھمراھی می

مارکسیسم آنان  نیز . بررسی روشنفکران مكتب فرانكفورت بود
ھا شکل گرفت و درک آنان از مارکسیسم تحت تاثیر این مشغلھ

  . بوددرھمین حد
ناتوانی حزب کمونیست آلمان در تجزیھ و تحلیل 
مارکسیستی شکست انقالب و عدم توانش در استفاده از قدرت 
انقالبی انقالب اکتبر روسیھ و تئوری ھای لنین برای دمیدن 

ھای جانی تازه بھ انقالب در آلمان نیز تاثیر مثبتی بر تالش
نستند داتئوریک روشنفکرانی کھ خود را مارکسیست مي

  .....تا اینکھ  ھیتلر بھ قدرت رسید. نگذاشت
 ادامھ دارد

---------------------------------------------  
 :پانویس ھا

    Check- point Charlie - پست بازرسی چارلی - ١
 منطقھ تحت کنترل ارتش ٤پس از جنگ جھانی دوم برلین بھ 

بخش شرقی .  تقسیم شدکشورھای آمریکا ، فرانسھ ، بریتانیا و روسیھ
ھا پست تحت کنترل ارتش روسیھ بود و بخش تحت کنترل آمریکایي

ھا سکوئی ساختھ بودند کھ آمریکائي. شدبازرسی چارلی خوانده مي
رفتند و ھربار از آن باال مي" طرف کمونیستي"مردم برای  تماشای 

کرد از پست بازرسی رییس جمھور وقت آمریکا بھ  آلمان سفر مي
 .کردارلی نیز دیدن ميچ
 – ترجمھ حسینعلی نوذری – تام باتومور – مکتب فرانکفورت -٢

  نشر ني
 با یک چرخش ١٩١٤ حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال -٣

بھ " دفاع از میھن"ناگھانی با بورژوازی آلمان متحد شد و برای 
حمایت از بورژوازی امپریالیستی آلمان در جنگ جھانی اول کھ 

ھای امپریالیستی برای تجدید تقسیم جھان بود، میان قدرتجنگی 
بیشتر احزاب سوسیال دموکرات آن روز در این منجالب . پیوست

با ظھور این خط در احزاب سوسیال دموکرات و جنبش . سقوط کردند

- ھای انقالبی کھ برجستھکمونیست. کمونیستی بین المللی انشعاب شد
سیھ و روزا لوکزامبورگ از حزب ترین آنھا لنین وحزب بلشویک رو

ھا و کارگران آلمان بودند، علیھ این خیانت بلند شده و بھ کمونیست
از آن پس ھیچ . فراخوان تشکیل احزاب کمونیست جدید را دادند

سازمان و حزب کمونیستی نام خود را حزب سوسیال دموکرات 
  . نگذاشت

دمختاری مکتب کنند استقالل نھادی و سیاسی و خو برخی ادعا مي-٤
 Institu Fur" انستیتوی تحقیقات اجتماعي"ھا در  فرانکفورتي

Sozialforchung و " دستاوردھا"  شرایط مساعدی را برای
ھای مھم این یکی از استدالل! تئوریکی آنان فراھم آورد" ابداعات"

کسانی است کھ بھ دالیل گوناگون با نقش نھادینھ حزب پیشاھنگ در 
این یکی از عوامل مھم . ونی انقالبی جامعھ مخالفندروند کلی دگرگ
مکتب فرانکفورت از سوی آنان بوده " تئوری انتقادي"تبلیغ و ترویج 

مبلغین میراث اعضای اولیھ مکتب فرانکفورت .  و امروز نیز ھست
دادن این دیدگاه، آن را در پس منظر و نسل دوم آن، برای زیبا جلوه

ھ بھ مسکو و عقب ماندگی تئوریک و ناک احزاب وابستوضعیت اسف
- وابستگی سیاسی و فکری حزب کمونیست آلمان بھ مسکو قرار مي

  .دھند
بھ دلیل این " تئوری انتقادي"گویند ھواداران این مکتب مي

خودمختاری توانست بقا یابد و در مراسم تدفین دیگر جریانات چپ و 
این .  مھ دھدمارکسیست حضور یافتھ و بر خالف آنان بھ زندگی ادا
ھای چپ، دفن استدالل مضحکی است زیرا تمام علت وجودی تئوري

نھ توان آن را " تئوری انتقادي"داری است؛ کاری کھ نظام سرمایھ
" تئوری انتقادي"پس بھتر است بگوئیم . داشت و نھ خواھانش بود

دھنده قرن بیستم حفظ کرد و فاصلھ  خود را از چند انقالب تکان
  . داری تضمین کردود را در چارچوب نظام سرمایھماندگاری خ

منظور ما این نیست کھ تولیدات فکری چپ باید تنھا در وابستگی و یا 
حزب باید در این زمینھ ! خیر. در چارچوب احزاب انجام شود

خودمختاری متفکرین را بھ رسمیت شناختھ و وارد یادگیری متقابل و 
تواند نمي" تئوری انتقادي"اما . جدل فکری رشد یابنده با آنان شود

جانشین حزبی کھ روند کلی انقالب سوسیالیستی و ساختمان 
کند شود و بھتر است کھ مدعی چنین چیزی سوسیالیسم را ھدایت مي

ی آن ھمانطور کھ در مورد ھمکاران این مکتب نباشد زیرا نتیجھ
  .دیدیم نفی ضرورت و امکان انقالب سوسیالیستی است

یونال کمونیستی دوم بھ رھبری انگلس تاسیس شد و با  انترناس-٥
- خیانت کائوتسکی و بیشتر احزاب سوسیال دموکرات اروپا در آستانھ

ھر چند احزاب سوسیال دموکرات . ی جنگ جھانی اول از بین رفت
این نھاد را حفظ کردند اما بھ عنوان یک نھاد انقالبی کمونیستی از 

ی چند سال و بر تی سوم بھ فاصلھانترناسیونال کمونیس. میان رفت
 بھ رھبری ١٩١٧ی پیروزی تاریخی انقالب سوسیالیستی اکتبر پایھ

. لنین تشکیل شد و جنبش کمونیستی بین المللی را بازسازی کرد
انترناسیونال سوم در جنگ جھانی دوم توسط حزب کمونیست 

کشور سوسیالیستی . شوروی کھ تحت رھبری استالین بود منحل شد
ن بھ رھبری مائوتسھ دون اقدامی برای تشکیل یک انترناسیونال چی

  .کمونیستی نوین نکرد
ی شصت ھای  مخالفت ادورنو با انقالب اجتماعی کھ در دھھ  نطفھ-٦

او  فقط در . توان مشاھده کردآشکارا بروز کرد در این دوره نیز مي
کرد کرد و در مورد موسیقی اظھار نظر ميی موسیقی کار ميحیطھ

- ی موسیقی و در حمایت از صاحبدر زمینھ. نواختو پیانو مي
کرد و نظران موسیقی آلمان مانند واگنر، شونبرگ و ابرت فعالیت مي

. داری استمعتقد بود کھ  موسیقی دارای یک پیام درونی ضد سرمایھ
  .دادھای خویش را از طریق موسیقی تکامل ميدر واقع ادورنو ایده

امپریالیسم بھ مثابھ باالترین مرحلھ " بھ اثر لنین بھ نام  رجوع کنید-٧
انقالب پرولتری و کائوتسکی "و آثار دیگر مانند " داريسرمایھ
  ■."مرتد


