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   تیر١٨بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت  
 

بھ خیزش . یك می شویمبھ سالگرد خیزش ھجده تیر نزد
تكان دھنده ھفت روزه ای كھ بھ یك نقطھ عطف در تاریخ 

بھ سالگرد خیزشی كھ جنبش . جنبش نوین دانشجویی تبدیل شد
دانشجویی را در جریان جدال  سیاسی با حاكمان، از توھمات 

» بد و بدتر«دوم خردادی و دل بستن بھ انتخاب از میان 
ھ بستن و شكوفایی جریانات آن مبارزه سرآغاز نطف. رھانید

نوین و پیشرو در دل جنبش دانشجویی شد؛ و امسال در 
شرایطی بھ پیشواز ھجدھم تیر می رویم كھ فریاد اعتراضات 

مردمی در ھر گوشھ ایران بھ 
مردم از . گوش می رسد

سیاستھای اقتصادی حكومت كھ 
اینك در طرح سھمیھ بندی 

از . بنزین فشرده شده، خشمگینند
و گرانی كمرشكن بھ تنگ تورم 

از فشار و سركوب و . آمده اند
تحقیر و دخالت حكومت در 
كوچكترین زوایای زندگی خود 

زبان آنان حتی . عاصی شده اند
برای لحظھ ای از افشای ماھیت 
حاكمان و ابراز تنفر از وضع 

ھمھ از . موجود  باز نمی ماند
خود می پرسند چگونھ می توان 

 در از این وضع خالص شد؟
صف اول این مبارزه، جوانان 

یعنی ھمان نیروی . قرار دارند
مھم و پر شماری كھ ھجده تیرھا 

و بخش اعظم مبارزات و خیزش ھای سالھای اخیر را بر پا 
چھ چیز گویاتر از این واقعیت، كھ درست در . كرده است

شرایطی كھ مستبدان حاكم برای بازداشتن دانشجویان از 
 بھ ھزار و یك ترفند چنگ انداختھ، بھ بزرگداشت ھجدھم تیر

تھدید و سركوب فعالین دانشجو مشغول بودند، زخم كھنھ از 
برای بپاخیزی مردم و بھ صحنھ آمدن . جایی دیگر سر باز كرد

دود عملكرد ضد . جوانان، موضوع و مناسبت و بھانھ كم نیست
مردمی این حكومت و نتیجھ كشمكش ھایش با نیروھای قلدر 

و طبیعی . یست مرتبا بھ چشم توده ھای مردم می رودامپریال
است كھ مقاومت و اعتراض بیش از پیش آنان را بر می 

 تیر و پاس داشتن ١٨پس بگذار امسال بزرگداشت . انگیزد
آرمانھا و خواستھ ھای مبارزان آن خیزش، كمی زودتر و در 

  .قالب یك مبارزه و اعتراض عمومی پر شور برگزار شود
، جنبش دانشجویی با توطئھ ھا و ١٣٨٦سال از آغاز 

حركات سركوبگرانھ منظم و ھمھ جانبھ ای از سوی حكومت 
این حركات در درجھ اول پاسخی است بھ . روبرو بوده است

پیشروی جھش وار جنبش رزمنده دانشجویان و بھ ویژه نقش 
. برجستھ ای كھ بخش چپ دانشجویی در آن بھ عھده گرفتھ است

لیق ھا و اخراج ھای آغاز سال تحصیلی نتوانست تھدیدھا و تع
بنابراین حكومت بھ طرح . جلوی گسترش این جنبش را بگیرد

ھا و ترفندھای جدید روی آورد و حتی صحبت از ضرورت 
. یا تعطیلی دانشگاه ھا كرد" انقالب فرھنگی دوم"دست زدن بھ 

آخرین صحنھ رویارویی مستبدان حاكم با جنبش دانشجویی  در 
نشگاه امیركبیر شكل گرفت و صف متحدی از دانشجویان در دا

علیرغم اینكھ بھ . مقابل حراست و بسیج و مقامات قد علم كرد

پایان سال تحصیلی و تعطیل دانشگاه ھا و خوابگاه ھا رسیده 
ادامھ . ایم، مبارزه دانشجویان بھ شكل ھای مختلف ادامھ دارد

.  كشیده شده استرشتھ سرخ این مبارزه تا سلول ھای زندان
آنجا كھ گروھی از فعالین دانشجویی تحت شكنجھ ھای روحی و 
جسمی قرار گرفتھ اند تا از مقاومت دست بردارند و عبرتی 

تردید نیست كھ فضای پر التھاب . برای ھمرزمان خود شوند
جامعھ و فریاد خشمگینانھ مردم و بھ ویژه رزم جوانان در آن 

 می یابد و بھ شور و روحیھ سوی دیوارھای زندان انعكاس
و در بیرون از زندان نیز . مبارزاتی زندانیان سیاسی می افزاید

دانشجویان مبارز و متعھد را بیش از پیش بھ انجام وظایف و 
  .رسالت انقالبی خود فرا می خواند

برای مقابلھ با اختناق، سركوب 
و ھر سیاست ضد مردمی دیگر، 

حنھ باید دانشجویان آگاه در ھمھ ص
ھای مبارزه جاری فعاالنھ شركت 

در این میان، دانشجویان چپ . كنند
و رادیكال می توانند و می باید 

باید . نقش خود را بھ خوبی ایفا كنند
از درسھای گذشتھ و حال، خوب 

باید دوباره بھ تجربھ . درس بگیریم
ھر . خیزش ھجدھم تیر نگاه كنیم

چند كھ جرقھ آن خیزش با 
 شدن روزنامھ اعتراض بھ بستھ

حكومتی سالم زده شد، اما 
رادیكالیسم توده ھای دانشجویی بھ 
سرعت مرز سیاستھای اصالح 
طلبانھ و بیراھھ اتكاء بھ جناح ھای 
رقیب حكومت را پشت سر گذاشت 

بر . و زمینھ ساز جریانی نوین شد
بستر این حركت نوین، اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی توده ھا در 

دانشجویان . رابر كل حاكمیت پایھ گذاری شدصحنھ عمل و در ب
با گرایشات و نظرات گوناگون سیاسی و ایدئولوژیك، وقتی كھ 
توانستند در زیر ضربات باتوم و چاقوی مزدوران، خود را از 
. قید توھمات دوم خردادی خالص كنند، متحد و ھمبستھ شدند

جنبش دانشجویی یك جنبش آگاه و حساس روشنفكری است و 
تا بھ گرایشات و تمایالت و گروھبندی ھای سیاسی و طبیع

اما این امكان و پتانسیل . ایدئولوژیك گوناگون تقسیم می شود
وجود دارد كھ بخشھای مھمی از دانشجویان و گروه ھای 
رادیكال و چپ و آزادیخواه دانشجویی در جریان خیزشھا و 

این . اعتراضات عمومی درون و بیرون دانشگاه متحد شوند
امكان و پتانسیل وجود دارد كھ جنبش دانشجویی، یك حركت 

این . قدرتمند و موثر سیاسی را در كل جامعھ بھ راه بیندازد
كاری است كھ علیرغم وجود اختالفات نظری واقعی بین 
. گروھبندی ھا و فعالین جنبش دانشجویی باید برایش تالش كنیم

 باید بھ اختالفات برای اینكھ متحدتر و پر توان تر مبارزه كنیم،
نظری و نقد صمیمانھ و رفیقانھ یكدیگر بپردازیم، اما در این 

روش ھا و سیاست ھایی . میان صف بندی ھا نباید مخدوش شود
كھ صف دوست و دشمن را قاطی می كند و راه پیشرفت و 

این را . شكوفایی مبارزه را می بندد نباید بھ اجراء گذاشتھ شود
 كھ مدتی است درگیر جدل ھای نظری بھ ویژه دانشجویان چپ

و مرزبندی ھای بجا و نابجای سیاسی با ھم ھستند باید مد نظر 
جنبش توده ھای مردم، . این یك ھشدار اخالقی نیست. قرار دھند

و بھ ویژه جوانان خشمگین و عصیانگر بھ جھت گیری و آگاھی 
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و دورنمای سیاسی و تفكر ادامھ كاری در مبارزه نیاز عاجل 
ھر عاملی كھ جلوی انجام این وظیفھ را از جنبش . رنددا

دانشجویی و مشخصا جریان چپ بگیرد باید مورد نقد قرار 
  .گیرد و آگاھانھ كنار گذاشتھ شود

باید برای ترفندھا و توطئھ ھای بیشتر از سوی حكومت در 
برابر اعتراضات جاری مردم آماده بود و در این مورد بھ 

ھمانگونھ كھ بارھا دیده ایم، حكومت از . ھمگان آگاھی بخشید
بھ توده ھای " مشتی افراد فریب خورده"چسباندن وصلھ 

معترض شروع خواھد كرد و تا حد منتسب كردن كارگران و 
عوامل آمریكا و "بھ .... معلمان و زنان و دانشجویان و

اتفاقا این روزھا فرصت ! پیش خواھد رفت" صھیونیسم
جویان آگاه سیاستھای كنونی حكومت خوبیست برای اینكھ دانش

ما باید از پس طرح ھای . را در میان مردم بھ چالش بكشند
نظیر سھمیھ بندی و گران كردن بنزین و سایر فشارھای ضد 
مردمی، ماھیت وابستھ اقتصاد كشور و خدمتگزاری حكومتیان 
بھ نظام سرمایھ داری جھانی را بھ توده ھای معترض گوشزد 

ایی كھ قدرتھای امپریالیستی و در راس آنھا در روزھ. كنیم
آمریكا طرح ھای مداخلھ جویانھ و جنایتكارانھ خود را در 
منطقھ خاورمیانھ تحت پوشش دمكراسی خواھی و مخالفت با 
بنیادگرایان مذھبی و رژیم ھای مستبد بھ پیش می برند، و در 

و ضدیت با " استقالل طلبی"مقابل مستبدان حاكم نیز نقاب 
ریكا بھ چھره زده اند، باید آگاھی مبارزاتی را بھ میان آم

قشرھای مختلف مردم ببریم تا علیھ ھر دو بایستند و راه رھایی 
از وضعیت فالكت و اسارت را با اتكاء بھ نیروی خویش 

  .جستجو كنند
 تیر فرصتی است برای پیش ١٨امسال، سالگرد خیزش 

یی كھ می توانند گذاشتن و فراگیر كردن شعارھا و خواستھ ھا
راھگشای جنبش دانشجویی و جنبش آزادیخواھانھ عمومی 

  :امسال در این فرصت. ستمدیدگان جامعھ باشند
را آزادی دانشجویان زندانی و ھمھ زندانیان سیاسی 

  . فریاد خواھیم كرد
رفع توقیف از نشریات مستقل دانشجویی و آزادی 

ستار  خود را بھ ھر شكل خواانتشار افكار و عقاید
  . خواھیم شد

خروج نیروھای سركوبگر از صحن دانشگاه و شعار 
پایان بخشیدن بھ مداخالت و توطئھ چینی ھای نھاد 

 را بھ میدان بسیج دانشجویی علیھ فعالین دانشجو
  . خواھیم آورد

بھ اخراج دانشجویان مبارز و دانشگاھیان ترقیخواه 
  . و سكوالر و دگراندیش اعتراض خواھیم كرد

جنسیتی در دانشگاه و جامعھ و ) جداسازی(تاید آپار
طرح افزایش امنیت "سركوبی كھ تحت نام 

علیھ جوانان و زنان جریان دارد را " اجتماعی
  . محكوم خواھیم كرد

ھمبستگی جنبش دانشجویی با جنبش ھای  بر
گوناگون اجتماعی نظیر جنبش كارگری و جنبش 

 كھ زنان و جنبش توده ھای تھیدست و ھمھ كسانی
جنسیتی و ملی و مذھبی رنج  طبقاتی و  از ستم ھای 

  .  تاكید خواھیم گذاشتمی برند
نھ بھ ارتجاع، نھ بھ : و یك صدا خواھیم گفت

  ■ امپریالیسم
                                                   ١٣٨٦تیرماه   

  

  !خشم مردم
  گزارش ارسالی 

  
د سردرگمی و باالخره بعد از ماه ھا كشاكش و ایجا

اضطراب در میان مردم و اخبار ضد و نقیض در مورد سھمیھ 
 ٥بندی و یا حتی منتفی شدن سھمیھ بندی، امروز سھ شنبھ 

تیرماه بھ ناگھان اخبار ساعت نھ شب سھمیھ بندی از جانب 
بر اساس ! دولت را از ساعت دوازده شب ھمان روز اعالم كرد

ھانھ صد لیتر بنزین در این سھمیھ بندی خود روھای سواری ما
یافت می كنند و تاكسی ھا و مسافر برھای شخصی كھ ثبت نام 

  .  لیتر دریافت می كنند٨٠٠  تا ٦٠٠كرده اند ماھانھ 
ناگھانی بودن این خبر و شوكی كھ بھ اقشار كم در آمد كھ 
بخشی از مخارج  روزانھ شان را با مسافر كشی تامین می كنند 

ا می كنند خشم زحمتكشان را سرریز و یا با وانت بار جابج
مردم كھ برای بنزین زدن در آخرین ساعات شب بھ پمپ .  كرد

بنزین ھا ھجوم آورده بودند چند پمپ بنزین را آتش زدند و در 
راض اطراف بسیاری از پمپ بنزین ھای شھر تھران بھ اعت

 نیروی انتظامی روانھ ان ماموردست زدند بطوریكھ بسرعت
  . ندخیابان ھا شد

دوستی كھ راننده تاکسی است و برای كاری بھ منطقھ فالح 
از ساعت نھ شب : رفتھ بود مشاھداتش را چنین ابراز كرد

او در . حضور نیروھای انتظامی و راھنمایی محسوس بود
ساعت دوازده شب چند مسافر را سوار كرد كھ از ھمان ابتد 

 خیابان گفتند كھ می خواھند سر راه بھ پمپ بنزین واقع در
آزادی نرسیده بھ ایستگاه مترو آزادی بھ نام پمپ بنزین خوش 
بروند چون شنیده اند كھ آنجا را مردم آتش زده اند دو مرد 
میانسال و یك پسربچھ بودند و مرد میانسال خیلی خوشحال بود 
! و مرتب می گفت كھ كارشان تمام است و ھمین درست است

 چھل شب است كھ بھ این مرد می گفت كھ بچھ اش را مدت
زندان برده اند و بھ نقطھ ای نامعلوم او می گفت كھ اینھا چند 
ماه پیش تعداد زیادی را كھ فكر می كردند ممكن است اغتشاش 

  . كنند را دستگیر كرده اند
دوستم می گفت بعد از مدتی بھ جلوی پمپ بنزین در حال 

و تماشا تعداد زیادی از مردم جمع شده بودند . سوختن رسیدیم
می كردند و تعدادی موتور سوار بسیجی نیز ضمن تماشا رفت 
و آمد ماشین ھا را كنترل می كردند چندین ماشین بعنوان تائید 

بسیجی ھا خشمناك . بوق می زدند از جملھ یك ماشین سنگین
  ! می گفتند كھ بوق نزنید

 دوستم در ادامھ گفت بعد از رساتدن مسافران بھ مقصد از
  الب تا میدان امام حسین چھار مسافر دیگر سوار كرد میدان انق
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یكی می گفت كھ مردم بایستی تقاضای انتخابات . كھ ھمھ بھ احمدی نژاد فحش می دادند

  .گر می گفت كھ بایستی اعتراض كرددوباره را بكنند و یکی دی
 ھنوز. خالصھ اوضاع  بحرانی شده و ھر آن ممکنست انفجاری در جامعھ صورت گیرد

صدھا ھزار ماشین كارت سوخت ندارند بسیاری كارتشان را گم كرده اند و یا در پمپ بنزین 
یكماه طول می كشد تا دوباره برایشان آنھم با پرداخت ده ھزار تومان مجددا . جا گذاشتھ اند

فقط در شھر تھران صد و پنجاه ھزار نفر برای مسافر بر شخصی نام . کارت صادر كنند
د كھ شاید حدود ھزار نفر پذیرفتھ شده اند و از آن تعداد ھنوز بسیاری كارت نویسی كرده ان

بسیاری از ! سوخت نگرفتھ اند و در شھرستان ھا اصال ھنوز كسی پذیرفتھ نشده است
  .ژانسھا كار می كنند كارت سوخت نگرفتھ اند   رانندگانی كھ با ماشینشان برای آ

مردم کارتھای سوخت را در . ھ بندی نشده استگویا تبریز تنھا شھر کشور است کھ سھمی
  . خیابان آتش زدند و طرح سھمیھ بندی در آنجا پیاده نشد

بھرحال از فردا قیمت ھا باال می رود صف ھای طوالنی بنزین ایجاد می شود و بھ 
اتوبوس ھا و مترو مملو از مردم خواھد شد و . ناگزیر اعتراض و مبارزه در خواھد گرفت

  .بایستی بھ استقبال مبارزات مردم رفت. ن شك خواھد لرزیدحكومت بدو
طبق گفتھ . بحران اخیر عمق وابستگی نظام حاکم  بھ امپریالیسم را آشكار تر ساخت

از یکسو حكومت در مقابل فشارھای . خودشان چھل  در صد بنزین از خارج وارد می شود
رد و از جانب دیگر ملیون ھا اقتصادی سیاسی خارجی چاره ای جز سھمیھ بندی بنزین ندا

خود رو بھ مردم فروختھ و با رشد بی رویھ شھرھا و كمبود وسایل نقلیھ عمومی كارآ 
   ■. مردم خشمگین اند و کامال محق اند.الت مردم را چند برابر كرده استھمچون مترو مشك

  
  ١٣٨٦چھار شنبھ ششم تیر ماه 

  
  !شیاین نیداغ در پمپ بنزی شب

  گزارش ارسالی
  

ھمراه با اعالم سھمیھ بندی بنزین در ساعت نھ و نیم شب تعداد زیادی از مردم بھ پمپ 
صف . تا قبل از ساعت دوازده شب بتوانند بنزین ذخیره کنند. بنزینھای مختلف مراجعھ کردند

بزرگی در پمپ بنزین نیایش مثل سایر پمپ بنزینھا تشکیل شده بود ھمھ مردم بخصوص 
. گی آنھا از طریقی بھ بنزین ربط دارد از این مسئلھ ناراحت بودندمردم زحمتکشی کھ زند

حدود ساعت یازده و نیم از طرف کارکنان مستقر در پمپ بنزین اعالم شد کھ دیگر از 
مردم شروع بھ اعتراض کردند و دائم بوق ماشین را . ساعت دوازده بھ کسی بنزین نمی دھند

فر کھ خیلی ناراحت و عصبانی شده بود، ظرف در ھمین حال یک ن. بھ صدا در می آوردند
مامورانی کھ آنجا . خالی بنزین را بر سر یک سرھنگ نیروی انتظامی کوبید و در رفت

در ھمین موقع بقیھ مردم بھ طرف آنھا سنگ پرتاب کردند و . مستقر بودند بھ دنبال او دویدند
، یکی از جوانانی کھ بعد از سنگ اندازی. شورش مردم دراین قسمت اینگونھ آغاز شد

توانستھ بود قدری بنزین خریداری کند، با ریختن بنزین روی زمین و آتش زدن آن، خشم 
ھمزمان عده دیگری از مردم کھ عمدتا جوانان بودند با ھم حملھ بھ پمپ . خود را نشان داد

  . بنزین را آغاز کردند
شده بود، کھ احتماال متعلق جایگاه بنزین در ھم شکستھ شد و ماشینی کھ در آنجا پارک 

نیرویھای انتظامی مستقر در محل  بخاطر . بھ صاحب پمپ بنزین بود، بھ آتش کشیده شد
اینکھ از طرف مردم سنگ باران شده بودند، نمی توانستند جلو بیایند و در برخی مواقع 

  . مجبور بودند دورتر بروند
دوربینھای . و بھ آتش کشیده شدساختمان پمپ بنزین نیز از خشم مردم در امان نماند 

  .نصب شده در محل ھم از جا کنده شدند
دختر و پسری جوان بر سر اینکھ در . در میان جمعیت بحث بود کھ در ادامھ چکار کنند

جالب این بود کھ دختر جوان اصرار داشت کھ . محل بمانند یا بروند با ھم بحث می کردند
  .تظامی نترسیدبمانند و بھ مردم می گفت از نیروی ان

. ولی بعد بھ سرعت بر تعداد آنھا افزوده شد. ابتدا درگیری با حدود پنجاه نفر شروع شد
.  نفر وسط در مرکز درگیری قرار داشتند و مرتبا بر تعداد آنھا نیز اضافھ می شد٣٠٠حدود 

 عده ای از. در مجموع با کسانی کھ در اطراف ایستاده بودند بھ پنج شش ھزار نفر رسید
  .جوانان معترض تالش کردند کھ مخزن اصلی پمپ بنزین را بھ آتش بکشند اما امکانش نبود
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عده ای از مردم اتوبان نیایش را با تانکر بستند و رفت و 

زد و خورد با نیروھای انتظامی با . آمد برای مدتی مختل شد
سنگ اندازی ادامھ داشت و نیروی انظامی ھم از باتوم برقی 

بعد ازمدتی نیروی کمکی ضد شورش با تعداد . می کرداستفاده 
زیادی بھ این منطقھ آمدند و با اقدام بھ شلیک گاز اشک آور 

ج مردم را متفرق کنند   . توانستند بتنری
ھمان شب در پمپ بنزین ھای زیادی در تھران از جملھ 
پمپ بنزین آزادی، افسریھ، ولنجک، تھرانپارس، امام حسین و 

. زینھای دیگر نیز مردم ھمین کار را انجام دادندھمچنین پمپ بن
در . در ھمین رابطھ گفتھ شد کھ چھار نفر ھم کشتھ شدند

شھرھای دیگر از جملھ در تبریز و یاسوج نیز مبارزات مھمی 
  .انجام گرفت کھ در یاسوج ھفت نفر کشتھ شدند

از مکانھای دیگری کھ مردم معترض بدان حملھ کردند دو 
کھ . د بود کھ متعلق بھ شھرداری و دولت استفروشگاه شھرون

  .یکی از آنھا در حکیمیھ بود
در روزھای بعد اعالم شد کھ دوربین فروشگاه شھروند فیلم 
کسانی کھ حملھ کردند را گرفتھ و این فیلم بھ پلیس داده شده 

در افسریھ ھم توسط دوربین پمپ بنزین تعدادی از . است
  .اسایی و دستگیر شدندجوانان شرکت کننده در شورش شن

جوانان مبارز باید در چنین مواقعی قبل از ھر اقدام دیگری  
دوربین ھا را در ھم بشکنند و از کار بیاندازند و یا سعی کنند 

  .چھره ھای خود را بپوشانند کھ شناسایی نشوند
مسئلھ بنزین و سھمیھ بندی آن از مسائلی بود کھ مدتھا از 

کھ قیمتش را زیاد کنند واین در جانب دولت مورد بحث بود 
رابطھ با سیاست  تک نرخی کردن بنزین و انتقال فشار بھ مردم 

اما مردم با شورش خود مشت محکمی بھ دھان . می باشد
 د و از البتھ این شورشھا باید سمت و سو پیدا کن. حکومتیان زدند

  .آن برای ادامھ مبارزه درس آموزی شود
ھ با حملھ بھ کارگران و جمھوری اسالمی تالش کرد ک

دانشجویان، جوانان و زنان و معلمین کنترل خود را بر جامعھ 
ی بنزین اعمال کند اما مبارزات مردم در رابطھ با سھمیھ بند

 این قبیل ترفندھای از سر استیصال یک نشان داد کھ چگونھ
آن شب کنار پمپ بنزین نیایش مردم بھ . شبھ می تواند دود شود

 مبارزه با رژیم پی بردند و در آستانھ ھیجده تیر قدرت خود در
    ■.نشان دادند کھ شعلھ ھای مقاومت خاموش نخواھند شد

  

  !پس از ده روز
  گزارش ارسالی

  
پس از گذشت ده روز از آغاز سھمیھ بندی ھنوز این بحث 

اكثر مردم ناراضی ھستند اگرچھ كاھش ترافیك در . داغ است
 موجب خشنودی است اما دقیقا شھرھای بزرگ و تردد سریعتر

بخاطر جنبھ طبقاتی این طرح بیشترین فشارھا بھ اقشار 
زحمتكش وارد شده و بسیاری از تولیدی ھا بخاطر كمبود بنزین 
فروششان بسیار پائین آمده و كارفرمایان فشار را بھ كارگران 

موج جدید بیكار سازیھا و عدم پرداخت دست . منتقل می كنند
برخی . ان وضعیت ناگواری بوجود آورده استمزد بھ كارگر

ھفتھ پیش مردی میانسال . ھا را وادار بھ خود كشی كرده است
پس از اینكھ فریاد زد كھ شش ماه است حقوق دریافت نكرده ام 

  .خود را بجلوی قطار مترو انداخت و جان سپرد
احمدی نژاد و سایر مقامات حكومتی چپ و راست در مورد 

فھ جویی شده و استفاده از آن برای گسترش مقدار بنزین صر
پاالیشگاه ھا و قطار و مترو حرف می زنند اما حنایشان دیگر 

مردم نزدیك بھ سی سال حكومت اینھا را تجربھ . رنگی ندارد
اگر ھم توسعھ ای صورت بگیرد بھ منظور كسب . كرده اند 

فوق سود برای ھم طبقھ ای ھا و حقوق بگیرانشان است نھ 
  .رفع نیازھای زحمتكشانبرای 

عوارض سھمیھ بندی بنزین در شھرستان ھا بسیار بیشتر 
امروز صدا و سیما از كاھش قاچاق در بلوچستان خبر . است

   می داد و تصاویری تكان دھنده از فقر سیاه مردم را نشان 
می داد زحمتكشانی كھ بھ خاطر فقر و بیكاری تنھا منبع 

ختن بنزین در دبھ ھای بیست درآمدشان قاچاق بنزین و فرو
.  استاینك درآمد شان قطع شده .لیتری در خیابان ھا بود

د از میان رفتن شغل ھای كاذب موربورژواھای دماغ باال كھ در
  .نمی گویند می زنند از فقر سیاه مردم و بیكاری چیزی حرف

در بسیاری از شھرھای کردستان  پس از سھمیھ بندی، 
 ولیکن دولت در مناطق روستایی گندم كرایھ ھا دو برابر شده

كشاورزان را بھ قیمت دو سال پیش حدودا كیلویی دویست و 
  .پنجاه نومان می خرد

. وضعیت سنگین و بسیار سختی برای مردم پیش آمده است
در تھران کرایھ یک مسیر دور با خطی ھای مخصوص کھ 

در .  تومان رسید١٥٠٠ تومان بود یک شبھ بھ ١١٠٠معادل  
 تومان ھم چانھ ٥٠رتیکھ مردم در ھمین مسیرھا قبال برای صو

اوضاع غیرقابل .  تومان اضافھ شد٤٠٠حاال یکدفھ . میزدند
معلوم نیست این وضع چطور .  استحالت عجیبی.  تحمل است

  ■ .تواند ادامھ پیدا کندی م
  ١٣٨٦ تیر ١٦
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  یتوضیح و معرف
ژه ھا  نای ثابت ی، معفلسفو سیاسی ، بویژه اصطالحات وا

 .و قطعی ندارند و در پروسھ مبارزه طبقاتی دگرگون می شوند
یا  ی کھ در دسترس عموم قرار دارندیبسیاری از واژه نامھ ھا

عمق وغنای مبارزه طبقھ کارگر را قدیمی و ناقص ھستند یا 
  .برای خلق دنیایی نو منعکس نمی کنند

انادا، ، استاد دانشگاه تورنتو در کدکترامیرحسن پوراخیرا 
تئوری  -ا در جھت تھیھ فرھنگ اصطالحات فلسفيرفعالیتی 

ما با توجھ بھ نیازعمومی . سازمان داده کھ شایان توجھ است
عالیت ارزنده علمی را در ی تالش می کنیم این فیجنبش دانشجو

 منعکس کنیم و خوانندگان خود را با بذرمان در نشریھ حد توان
  . آن آشنا کنیم

  ی بذر ینشریھ دانشجودست اندر کاران 
  

  یتئور ھ وفرھنگ اصطالحات فلسف
  

  ر حسن پوریبھ کوشش دکتر ام
  

  چپ و راست
  

، بھ معنای دو گرایش "راست"و" چپ"بھ کاربردن دو واژه 
 دمکراتیک -سیاسی متعارض و متضاد، بھ انقالب بورژوا

لی در مجلس م.  بر می گرددھجدھمفرانسھ در اواخر قرن 
 تشکیل شد، طرفداران حفظ سلطنت ١٧٨٩کھ در سال فرانسھ 
    در طرف راست مجلس ) ھا ژیروندین(تدریجی نظام  وتغییر

 ی، فئودالروابط( سرنگونی نظم کھن ھوادارانمی نشستند و 
و برقراری یک ) یو روحانیت فئودالفئودالی اریستوکراسی 

    چپ جای در طرف) ژاکوبین ھا(جمھوری مساوات طلب 
بمعنی ھواداری از تغییر ریشھ " چپ"ین پس، از ا. می گرفتند

در جھت ) ی، اقتصادی و اجتماعینظام سیاس(ای وضع موجود 
اصطالح . بر قراری عدالت، برابری و دمکراسی بکار رفت

نیز یعنی ھواداری از وضع موجود و تالش برای حفظ " راست"
آن و یا تغییر نظام در جھت برقراری تمایزات و تبعیضات 

  .جنسیتی و نژادی و غیرهطبقاتی و 
راست، در عام ترین سطح، در دو /اگر چھ این معنای چپ

، اما محتوا و کاربرد و اھمیتشان ماندهقرن گذشتھ پا بر جا 
بررسی تحوالت معنایی . ھمیشھ در حال دگرگونی بوده است

این دو اصطالح در این مختصر ممکن نیست اما می توان بھ 
  .یاسی متضاد اشاره کردکاربرد آنھا در دو فرھنگ س

  یدر دانش سیاسی بورژوای" راست"و " چپ" -١
  
 political(در فرھنگ سیاسی " راست"/"چپ"اصطالح       

culture( بورژوایی، پارلمانھا، فرھنگ عامھ، رسانھ ھای 
با . جمعی و دنیای آکادمیک بطور گسترده ای بکار می رود

ن مفاھیم سیاسی از جملھ مبھم تری" راست"و " چپ"وجود این ، 
برای رفع  )Sage(بشمار می روند بطوریکھ بنگاه انتشاراتی 

ابھام و توضیح تمایزات بین این دو واژه چندی پیش  
   i. را در دو جلد منتشر کردچپ و راست: دائرةالمعارف سیاست

معنای چپ را در دانش اطالھ کالم، برای دوری از 
ص محافظھ  متخصراجر سکروتن،بورژوایی غرب از زبان 

یک " چپ"سکروتن می گوید . کار فلسفھ سیاسی، نقل می کنم
مزه و طعم سیاسی است کھ ترکیبی از عناصر زیر را در بر 
می گیرد، اگر چھ الزم نیست تک تک آنھا حاضر باشند و نیز 

  :نھ در کلیتشمطرح باشد ھر کدام می تواند  بھ درجاتی 
  
الکیت خصومت با مالکیت خصوصی و اعتقاد بھ م ▪

  .عمومی کھ آنھم از طریق کنترل دولتی میسر می شود
خصومت با ھمھ طبقات غیر از پرولتاریا و  ▪

 .مخصوصا خصومت با بورژوازی
خصومت با نظام حکومتی درھمھ اشکال آن از جملھ  ▪

 . نظام اداری و مظاھر و آداب و سلوک آن
آرزوی جامعھ بدون طبقھ، بدون امتیاز، بدون روابط   ▪

 .نعمتی یا بدون اصل وراثتولی
اعتقاد بھ دمکراسی یا حداقل شرکت عموم در  ▪

 .حکومت؛ یا حکومت از طریق وفاق عام
ژه ) یا حقوق انسانی(اعتقاد بھ معنی حقوق طبیعی  ▪ بوی

حقوقی کھ بھ آمال طبقھ کارگر ربط دارد؛ از جملھ 
 .آرزوی عدالت اجتماعي

 رفرم صورت اعتقاد بھ ترقی کھ از طریق انقالب یا ▪
 .می گیرد

ژه  ▪ تمایالت مساوات طلبانھ، شاید بھ خاطر دیدگاه وی
 .ای در مورد عدالت اجتماعی

ضد ناسیونالیستی اما نھ الزامَا  تمایالت ▪
 .انترناسیونالیستی

اعتقاد بھ دولت رفاه و کنترل دولت بر آموزش و  ▪
  ii.پرورش، بھداشت و منابع مھم

  
مایالت سوسیالیستی مطرح در بیشتر این مشخصاِت چپ، ت

" چپ"است و از اینرو تعجب آور نیست کھ در بعضی موارد 
       بھ کار " انقالبی"و" کمونیست"، "سوسیالیست"بھ معنی 

در تحقیقی راجع بھ این دو اصطالح  نوربرتو بابیو.  می رود
تفاوت اصلی بین ") اھمیت یک تمایز سیاسی: چپ و راست("

ند کھ چپ خواھان مساوات اجتماعی است آنھا را در این می دا
او تاکید می کند کھ نابرابری . و راست طالب نابرابری است

طلبی جریانات راست ناشی از تبھکاری یا بدطینتی آنھا نیست 
بلکھ ریشھ در اعتقاد آنھا بھ طبیعی بودن و نھادی بودن 

راست معتقد است کھ این نابرابریھا را . نابرابری انسانھا دارد
می توان از بین برد و اگر از بین بروند بھ بھای زیر پاگذاستن ن

آزادیھای فردی تمام خواھد شد؛ عالوه بر این، بھ نظر آنھا، 
 مداوم برای بھبود هنابرابری مفید است زیرا بھ مبارزوجود 

   iii.جامعھ دامن می زند
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، امروز در چپ و راست: دائرةالمعارف سیاستبھ نوشتھ 
بھ حساب می آورند، " دمکراسی لیبرالی"را کشورھایی کھ خود 

از قبیل انگلستان، آمریکا، استرالیا و کانادا، چپ بھ لیبرالھایی 
تخفیف اثرات خشن "گفتھ می شود کھ برنامھ ھای متنوعی برای 

این برنامھ ھا شامل مثال رفاه . ارائھ می دھند" سرمایھ داری
ی، تامین اجتماعی، بیمھ بیکاری، مالیات بر درآمد تصاعد

خدمات بھداشتی برای فقرا و فراھم کردن امکانات آموزشی 
کسانی را در بر می گیرد کھ " راست. "مساوی برای ھمھ است

مخالف دخالت دولت در اقتصاد ھستند و معتقدند کھ بازار آزاد 
البتھ اگر راست . باید بدون مداخلھ زیاده از حِد دولت عمل بکند

زار ھستند، خواھان این ھستند کھ ھا مخالف دخالت دولت در با
از . دولت در عرصھ اخالق قوانینی را بر مردم تحمیل بکند

آنجا کھ راست مدافع مالکیت خصوصی است، نقش عمده دولت 
   ).viiiص ( را برقراری حکومت قانون و حفظ مالکیت می داند

از این توضیحات روشن می شود کھ چپ و راست، در 
دو گرایش در درون طبقھ سرمایھ فرھنگ سیاسی بورژوائی، 

از این رو است کھ در دانش بورژوایی، . دار بشمار می روند
ی آورند، یعنی سایھ چپ و راست را یک طیف بھ حساب م

طبق این نظر، سیاست .  اعمال قدرت سیاسیھروشنھای پروس
 یا تداوم یا زنجیره است کھ حلقھ ھای آن بھم وصل پیوستار یک

در واقع شکاف .  است از ھم فاصلھ بگیرندھستند اگر چھ ممکن
    پر ) سانتریست ھا(بین چپ و راست را جریانات میانھ رو

 جریاناتی کھ ادعا می کنند، بر خالف چپ و راست، -می کنند 
این برداشت از مبارزه سیاسی . فاقد ایدئولوِژی یا دکترین ھستند

کھ با جھانبینی و سیاست بورژوازی ھمسویی دارد از آنجا 
تضاد سیاسي، یعنی تضاد بین طبقات، جنسیت ھا، نژادھا و 
گروھھای اجتماعی، را تخفیف می دھد، مبارزه سیاسی را 
بصورت تداوم و سازش بین مواضع ترسیم می کند، و قطبی 
شدن سیاسی را غیر ممکن، نادرست، یا غیر واقعی بھ حساب 

  .می آورد
ات چپ و معموال در درون ھم چپ و ھم راست نیز گرایش

مثَال در یک تشکیالت محافظھ کار، . راست  دیده می شوند
جناحھای چپ و راست دیده می شوند و یا احزاب سوسیال 

درعین حال، با . دمکرات نیز فراکسیونھای چپ و راست دارند
توجھ بھ شرایط تاریخی، آنچھ در یک زمان و مکان مشخص 

.  می آیدچپ بشمار می رود، در شرایط دیگر راست بھ حساب
برای مثال، در دوران انقالب بورژوایی فرانسھ، در شرایطی 
کھ راست پشتیبان منافع اریستوکراسی فئودالي، سلطنت و کلیسا 
بود، دفاع از اقتصاد آزاد یا بازار آزاد یک موضع چپ بشمار 
 می رفت، در حالیکھ امروز چنین موضعی راست بھ حساب 

ن یک فرد یا سازمان چپ ھمچنی). موضع نئولیبرالی(می آید 
می تواند بر سر یک مسئلھ مشخص موضع راست بگیرد و 

مثال در کشورھای غرب، چپ موافقِِ آزادی سقط . بالعکس
سیاستمدار یا جنین است و راست مخالف آن اما گاھی یک 

  . طرفدار سقط جنین بوده استقانونگذار راست
  
  در فرھنگ سیاسی مارکسیستی" راست"و " چپ "-٢

  
را از سنت " راست"و " چپ"رچھ سوسیالیستھا دومفھوم اگ

سیاسی انقالب بورژوائی فرانسھ اخذ کردند آنھا را بھ معنای 
مارکس، کھ معموال او را در منتھا الیھ . متفاوتی بھ کار می برند

و " چپ"قطب چپ قرار می دھند، خودش از واژه ھای 
بسیاری از استفاده نکرد، اگر چھ سایر مارکسیستھا و " راست"

را بھ کار برده اند از جملھ در اسم " چپ"سوسیالیستھا 
در اوایل قرن بیستم، ھنگام انشعاب در حزب . سازمانشان

 حزب ١٩١٧کھ بعد از انقالب ( سوسیال دمکرات روسیھ 
" بلشویک"، دو جریان چپ و راست را )کمونیست نامیده شد

کار گرفتن نام نھادند و از ب) اقلیت" (منشویک"و ) اکثریت(
  .اصطالح چپ و راست خود داری کردند

، کھ اولین تجربھ ساختن ١٩١٧انقالب سوسیالیستی اکتبر 
سوسیالیسم بود، حزب را ھر لحظھ و ھر روز با مسائل مھمی 

در چنین . روبرو می کرد کھ راه حل صحیح و فوری می طلبید
شرایطی، اختالف نظر بر سر ھر مسئلھ ای بشیوه ای جدی 

گروھی از رھبران و کادرھای حزب کھ با خط . ی کردبروز م
لنین درامورداخلی وسیاست خارجی مخالف بودند، سھ ماه بعد 

کمونیست ھای "ازانقالب بصورت یک جناح و تحت عنوان 
آنھا معتقد بودند کھ باید بالفاصلھ . بھ فعالیت پرداختن" چپ

انقالب جھانی صورت بگیرد زیرا بدون انقالب فوری 
پای غربی، انقالب سوسیالیستی در روسیھ شکست خواھد درارو
آنھا مخالف این بودند کھ حکومت شوروی از جنگ . خورد

 و با جنگ خود را کنار بکشد) جنگ جھانی اول(امپریالیستی 
در رابطھ با . افروزان امپریالیست قرارداد صلح امضا بکند

خواستار " کمونیست ھای چپ"ساختمان سوسیالیسم ھم، 
اری فوری سوسیالیسم با حملھ بھ کاپیتالیسم از طریق برقر

  .اقداماتی چون الغای بانک ھا و پول بودند
بدنبال پیروزیھای انقالب اکتبر، نظرات چپ روانھ در 

حامیان این نظر، . احزاب کمونیست نو بنیاد دنیا نیز رشد کرد
مخالف شرکت کمونیستھا در اتحادیھ ھای کارگری رفرمیست 

، در جزوه ١٩٢٠لنین درسال . ھای بورژوایی بودندیا پارلمان
 بھ نقد این بیماری کودکانھ کمونیسم: چپ رویای تحت عنوان  

خط در جنبش کمونیستی بین المللی پرداخت و این در شرایطی 
  . بود کھ راست روی ھنوز روند عمده بشمار می رفت

فرصت (اپورتونیسم "بدنبال این مبارزات خطی، اصطالح 
 -درادبیات مارکسیست" اپورتونیسم راست"و " چپ) طلبي

اپورتونیسم آن جریان سیاسی و ایدئولوژیک . لنینیسی رایج شد
تابع منافع  ارگر رادرون جنبش کارگری است کھ منافع طبقھ ک

طبقھ سرمایھ دار می کند بھ این ترتیب کھ خواھان گرفتن 
کارگر امتیازھای موقتی و کوتاه مدت برای بخش ھایی از طبقھ 

. منافع دراز مدت کل طبقھ زیر پا گذاشتناست آنھم در ازای 
عرضھ کردن مبارزه خود بخودی، یعنی مبارزه صنفی، بمثابھ 
  ھدف جنبش کارگری ریشھ اپورتونیسم در این جنبش بشمار

ھمکاری طبقھ کارگر با " اپورتونیسم راست. "می رود
  - می کند بورژوازی و سازش با نظام سرمایھ داری را تبلیغ

برای مثال، تبلیغ رشد خود بخودی و گذار اتوماتیک از سرمایھ 
داری بھ سوسیالیسم بھ جای انقالب سوسیالیستی؛ تبلیغ ھمکاری 
بھ جای مبارزه طبقاتی؛ تبلیغ دمکراسی بورژوایی بجای 

" رویزیونیسم"و" اکونومیسم"، "رفرمیسم" .پرولتاریا دیکتاتوری
اپورتونیسم . "است بشمار می روندشکلھایی از اپورتونیسم ر

" اراده گرایی"، مقابلھ با بورژوازی را مطلق می کند و با "چپ
  .می پردازد بھ مقابلھ با سرمایھ داری" وریسمآوانت"و 

در طول انقالب فرھنگی پرولتاریایی در چین کھ در سال 
 سرمایھ داری شروع شد، با احیا برای جلوگیری از ١٩٦٦

حات راست و چپ بکارگرفتھ می شدند، وجود اینکھ اصطال
تاکید بر این بود کھ محتوای طبقاتی خطوط سیاسی با شفافیت 

" رھروی سوسیالیسم"و " رھروی سرمایھ داری"تحت عنوان 
  بھ طرفداران رشد سرمایھ داری اطالق" راست. "بیان بشود
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تاکید بر این بود کھ . خط سوسیالیستی بود" چپ"می شد و 
حزب مبارزه دو طبقھ پرولتاریا و بورژوازی مبارزات درون 

بھ حساب می آیند و باید طرفداران دو خط را تحت عنوان 
و نھ فقط " رھروان سرمایھ داری"و " رھروان سوسیالیسم"
  .مطرح کرد" راست"و " چپ"

" چپ نو. "رایج شد" چپ نو" اصطالح ١٩٦٠در سالھای 
کھ در اواخر مجموعھ ای از تئوریھا، مواضع و جنبشھایی است 

 در اروپا و آمریکا و ژاپن بھ اوج خود رسید و ١٩٦٠سالھای 
خود را " چپ نو. " در حال نزول بود١٩٧٠در اواخر سالھای 

" چپ سنتی"یا " چپ ارتدکس"یا " چپ قدیم"در تعارض با 
قرار می دھد، یعنی چپ مارکسیستی و لنینستی کھ در روسیھ و 

اختن سوسیالیسم با شکست اروپای شرقی بھ قدرت رسید و در س
  . مواجھ شد

  ١٩٥٠بھ اواخر سالھای " چپ نو"در واقع اصطالح 
در حالیکھ احزاب کمونیست شوروی و اروپا  .برمی گردد

بالفاصلھ بعد ازجنگ جھانی دوم، بخاطر نقش قاطعی کھ در 
مبارزه ضد فاشیستی ایفا کردند، اعتبار کم سابقھ ای کسب کرده 

سیاری از روشنفکران و ھنرمندان را جلب بودند و پشتیبانی ب
کرده بودند، ده سال بعد بدنبال سرکوب جنبش اعتراضی 

 ھو حملـ) ١٩٥٦( نیروھای پیمان ورشومجارستان توسط 
، بسیاری از روشنفکران از این )١٩٥٦(خروشچف بھ استالین 

و ریموند  تامپسن. پ.مثال، در انگلستان، ا(احزاب جدا شدند 
ا مارکسیسم شوروی و اروپای شرقی را کھ در این آنھ). ویلیامز

" مارکسیسم نو"سالھا دولتی شده بود کنار گذاشتند و بھ 
انتشار ) در انگلستان(از جملھ فعالیتھای این گروه . پرداختند

 ١٩٦٠ کھ درسال بود) (New Left Review مجلھ چپ نو
چپ نو .  این جریان در لندن منتشر شدھبا ادغام دو نشری

کل از روشنفکران دانشگاھی بود کھ بھ نقد تجربھ متش
 لنینیستی پرداختند، اما -سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی

در عرصھ تئوری، . نتوانستند آلترناتیو انقالبی ارائھ بدھند
کھ قبال " مکتب فرانکفورت"مارکسیسم نو آنھا از چھار چوب 

  .ھمین مسیر را طی کرده بود فراتر نرفت
، بیش از ھر چیز، با جنبشھای "پ نوچ"اما مفھوم 

پیروزی انقالب در .  مترادف است١٩٦٠اجتماعی سالھای 
و رشد بی سابقھ جنبش ھای رھایی بخش ملی در ) ١٩٥٩(کوبا 

آفریقا، آسیا و آمریکای التین، گسترش تجاوز آمریکا بھ ویتنام، 
شکست مفتضحانھ تجاوزآمریکا بھ کوبا، پیروزیھای جنبش ھای 

ماری الجزایر و فلسطین و الئوس، انشعاب در جنبش ضد استع
 اینھا و -کمونیستی بین المللی بھ رھبری حزب کمونیست چین 

بسیاری تحوالت دیگر بھ رشد نیروھای چپ در کشور ھای 
درحالیکھ مبارزات کارگری . سرمایھ داری غرب کمک رساند

" جنبش حقوق مدنی"دراین کشورھا ادامھ داشت، رشد 
، شروع جنبش ضد جنگ ) آمریکایی ھا-آفریقاییمبارزات (

در آمریکا، (ویتنام، جنبش ھای زنان، مقاومت مردم بومی 
، مبارزه علیھ سالح اتمی و سایر جنبش ...)کانادا، استرالیا و 

اگرچپ . کشاندھای اجتماعی میلیونھا نفر را بھ عرصھ مبارزه 
 گروھی روشنفکر دانشگاھی و ١٩٥٠نو دراواخر سالھای 

ھستھ جنبشھای ١٩٦٠بریده از احزاب بودند، در سالھای 
اجتماعی را تشکیل می داد ونیروی عمده آن دانشجویان و 

  .جوانان بودند
 طیف ١٩٦٠از نظرسیاسی وایدئولوِژی، چپ نو سالھای 

بسیار ناھمگونی بود از جریانات رادیکال و کمونیستی و 
صھ مبارزه آنارشیستی گرفتھ تا گروھھایی کھ بعداز مدتی عر

را ترک کرده، بھ زندگی در کوه و جنگل پرداختتند یا بھ 
چپ نو علیھ بنیادھای اجتماعی، . مبارزه چریکی دست زدند

سیاسی و اقتصادی جامعھ بورژوائی قیام کرد وارزشھای 
اخالقی، ھنجارھای فرھنگی، شیوه زندگی و ایده ال ھا و افق 

این جنبش . تغییر داداین جامعھ را بھ چالش کشید و در مواردی 
مثال محیط زیست، (ھا عرصھ ھای نوینی از مبارزه را گشودند 

مبارزه با انواع ستم جنسیتی، مبارزه با زبان زن ستیزانھ و نژاد 
پرستانھ، مخالفت با مصرف گرایی، مبارزه با بی رحمی 

، بھ دمکراتیزه کردن حیات سیاسی و فرھنگی ...)پلیس
ھ مقابلھ با نژاد پرستي، شوونیسم واجتماعی کمک کردند، و ب

ملی، استثمار، استعمار، جنگ افروزی، میلیتاریسم، سالح اتمی 
اگر مردم . و شیمیایی و تبعیض جنسیتی و نژادی پرداختند

ویتنام کشورشان را بھ گورستان سربازان آمریکایی تبدیل 
کردند، جنبش ضد جنگ، کھ نیروی عمده آن دانشجویان و 

آمریکا را بھ جبھھ دیگری علیھ تجاوز تبدیل جوانان بودند، 
جنبش ضد ) ١٩٧٥(اگر چھ با شکست آمریکا در ویتنام . کرد

ج فرونشستند و در دھھ  جنگ و سایرجنبش ھای اجتماعی بتدری
در کشور ھایی چون آمریکا، " محافظھ کاران نو "١٩٨٠

 را ١٩٦٠بریتانیا و کانادا بقدرت رسیدند، تاثیرات جنبش ھای 
جریانات راست و . در ھمھ زمینھ ھا میتوان مشاھده کردھنوز 

 را چون کابوسی می بینند کھ ١٩٦٠محافظھ کار ھنوز سالھای 
  .از بر گشت آن بوحشت می افتند

 ٣"بعضی از محققین گفتھ اند کھ الھام بخش این جنبشھا 
کاسترو، " (کاگوھو"و) مارکس، مائو، مارکوزه) (٣M" (میم

، بھ عنوان نیروی "چپ نو"اگر چھ . ندبود) گوارا، ھوشی مین
، توانست چھره جامعھ ١٩٦٠عمده جنبشھای اجتماعی سالھای 

ھای غرب را تغییر بدھد، این تحوالت در چھار چوب نظام 
 ١٩٥٠اگر چپ نو اواخر سالھای . سرمایھ داری صورت گرفت

پرداخت و " چپ قدیم"فقط در عرصھ نظری بھ مقابلھ با 
چپ "خودش آلترناتیوی در مقابل " سم نومارکسی"نتوانست با 

) شوروی و اروپای شرقي" (سوسیالیسم واقعا موجود"و " قدیم
 نیز نتوانست، چھ در ١٩٦٠سالھای " چپ نو"ارائھ بدھد، 

نسل قبل خود " مارکسیسم نو"عرصھ نظری و چھ در عمل، از
از مکتب " (چپ نو"مارکوزه، از رھبران نظری . فراتر برود

تفاوتھای عمده بین چپ ) "١٩٦٠رفتھ تا سالھای فرانکفورت گ
  :را چنین بیان کرده است" نو و چپ قدیم 

  
چپ نو، با بعضی استثنائات، مارکسیست نو 
است نھ مارکسیست بھ معنای ارتدکس آن، بشدت 
تحت تاثیر آنچھ مائوئیسم نامیده می شود و 

بعالوه، چپ . جنبشھای انقالبی جھان سوم است
ھای نئوآنارشیست است، و نو شامل گرایش 

ازمشخصات آن بی اعتمادی عمیق بھ احزاب 
و چپ نو، . چپ قدیم و ایدئولوژیھای آنھا است

باز ھم با استثناھایی، خود را متعھد بھ طبقھ 
  iv...کارگر بھ عنوان تنھا عامل انقالبی نمی داند

   
مارکسیسم "با " مارکسیسم نو"مارکوزه تفاوت عمده 

تی بھ اختالف بر سر نقش تاریخی طبقھ را بھ درس" ارتدکس
چپ نو و . کارگر در پایان دادن بھ نظام طبقاتی ربط داده است

مارکسیسم نو، با استثنائاتی، معتقد بھ انقالب سوسیالیستی 
نیستند، مخالف دیکتاتوری پرولتاریا ھستند چون دمکراسی را 

ش شکلی از اعمال دیکتاتوری طبقھ بھ حساب نمی آورند و بھ نق
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حزب کمونیست بھ عنوان آرشیتکت ساختمان سوسیالیسم 
اما چپ نو نتوانست، علیرغم پراتیک وسیع . اعتقادی ندارند

، راھکاری نو ارائھ بدھد بیشتر بھ این دلیل کھ ١٩٦٠سالھای 
  .محدودیت اصلی آن در عرصھ نظری بود

انقالب فرھنگی چین، کھ بخش مھمی از چپ نو از آن الھام 
 -کید بر مبانی نظری و ایدئولوژیک مارکسیسمگرفت، با تا

لنینیسم، پیچیدگیھای مبارزه طبقاتی را بر اساس تجربھ ساختمان 
تئوریزه کرد ودانش ) در شوروی و چین(سوسیالیسم 

 در ١٩٦٤انشعاب  .مارکسیستی را بھ سطح باال تری ارتقاء داد
ژه انقالب فرھنگی راه را بر پیدایش  جنبش کمونیستی و بوی

این جنبش، بر خالف چپ نو و . گشود" نبش نوین کمونیستیج"
ایدئولوِژی بورژوازی در (مارکسیسم نو، علیھ رویزیونیسم 

: چالش اصلی اینست. قیام کرد نھ علیھ مارکسیسم) مارکسیسم
نظام طبقاتی باستانی را، کھ از ھر نھاد اجتماعی کھنھ تر و 

ت و چھ نظامی پوسیده تر است، چگونھ می توان از میان برداش
را می توان بر ویرانھ ھای آن بر پا کرد؟ امروزکھ بورژوازی، 

، پایان تاریخ را اعالم کرده است، "بلوک شوروی"بدنبال سقوط 
چگونھ می توان، بھ قول مارکس، بھ آغاز تاریخ، یعنی جامعھ 
بی طبقھ، رسید؟ از دید مارکسیسم، جامعھ طبقاتی ما قبل تاریخ 

دون مداخلھ آگاھانھ، بدون انقالب، ھرگز بھ بشمار می رود و ب
انقالب ھم بدون تئوری انقالبی میسر . آغاز آن نخواھیم رسید

چپ نو و مارکسیسم نو، اگر ھم خواھان پایان دادن بھ . نیست
دنیای کھن باشند، با کدام چھار چوب تئوریک چنین تحول 

  طوالنی مدت را شروع می کنند و ادامھ می دھند؟  
آن از بین " اردوگاه سوسیالیستی"کھ چپ قدیم و امروزه 

رفتھ اند، چپ نو علیرغم ازھم پاشیدنش، در بسیاری از 
 ھم در بین کسانی –کشورھا، از جملھ در ایران، پیروانی دارد 

بودند و تغییر موضع داده اند و ھم " چپ قدیم"کھ قبال بخشی از 
تغییر در نسل جدیدی کھ از وضع موجود بیزارند و خواھان 

در چین امروز، کھ رھروان سرمایھ داری .  رادیکال دنیا ھستند
در حدود سھ دھھ است اعمال دیکتاتوری می کنند، جریانات 

بعضی از آنھا .  پیدا شدند١٩٩٠چپ نو در اواسط سالھای 
طرفداران پست مدرنیسم ھستند  و برخی از مائو و انقالب 

   v.فرھنگی پشتیبانی می کنند
  

  "راست"و" چپ"اصطالحات  اھمیت - ٣
  

  :از این بحث مختصرمی توان نتیجھ گرفت کھ
، باید، مانند ھر "راسـت"و " چپ"  در بکار بردن –الف 

واژه دیگر و شاید بیشتر ازھمھ، بھ بافت سیاسی و اجتماعی و 
ازجملھ باید معانی و کاربردھای متفاوت . تاریخی آنھا توجھ کرد

سی بورژوائی و سوسیالیستی این دواصطالح را در فرھنگ سیا
  . در نظر داشتھ باشیم

و " چپ" در فرھنگ سیاسی بورژوائی، مفاھیم –ب 
تفکیک سطحی جناح بندیھا و قطب بندیھای " میانھ"و " راست"

ھنگامیکھ بورژوازی . سیاسی بورژوائی را میسر می سازند
 قدرت دولتی را کسب کرد، ١٧٨٩فرانسھ طی انقالب 
شیوه ای بسیار حاد در عرصھ ھ طبقھ بتضادھای درون این 

سیاست بروز کردند و بصورت چپ و میانھ و راست تفکیک 
اگر چھ بکار بردن این اصطالحات برای درک و تحلیل . شدند

تضادھای سیاسی درون این طبقھ مفید است، اما حتی در 
   محدوده مبارزات درون طبقھ ھم، ما را از سطح بھ عمق 

اینکھ تضاد بین ژاکوبین ھا، یعنی جناح با وجود . نمی رساند

چپ بورژوازی، و ژیروندین ھا، جناح راست و دیگر جناحھای 
راست و میانھ، بھ خشونت کشیده شد، این تضاد ھای درون 

 بورژوازی و پرولتاریا ھھ را نباید با تضاد میان  دو طبقطبق
  . اشتباه کرد

بھ   در جنبش کمونیستی، چپ و راست بھ دو معنا  –ج 
اول، در انقالب فرھنگی چین، چپ بھ خط . کار رفتھ است

پرولتری اطالق می شد و راست خط بورژوائی بود و بھ این 
. ترتیب چپ و راست نمایندگان دو طبقھ متخاصم بودند

با بکارگرفتن ) چپ و راست(محدودیت ھای این دو اصطالح 
" رھروان سوسیالیسم"و " رھروان سرمایھ داری"اصطالحات 

 دوم، اپورتونیسم چپ و راست سیاست بورژوازی .رطرف شدب
در این معنا . در جنبش کارگری و کمونیستی بشمار می روند

انحراف چپ "و گاھی " راست روی"و " چپ روی"بیشتر 
چپ روی شکلی ".  راست"و" چپ"بکار می روند نھ " وراست

چپ در شکل "از راست روی بھ حساب می آید و بیاناتی چون 
تاکید بربورژوائی بودن اپورتونیسم چپ و " ت در محتواو راس

  . راست می کند
 مجموعھ اشاره دارد بھ" چپ"  امروز یکی از معانی –د 

گرایشھای ضد وضع موجود کھ طیف وسیعی از دمکراتھای 
انقالبی گرفتھ تا طرفداران محیط زیست، فمینیست ھا، 

. ر می گیردآنارشیست ھا، سوسیالیست ھا و کمونیستھا را در ب
این معنی چپ، کھ در دانش و فرھنگ سیاسی بورژوائی 
متداول است، سیاستھای متفاوت و متضاد را در یک مقولھ جمع 
می کند و مرزھایی را کھ آنھا را بر اساس جایگاه طبقاتی از ھم 

  .جدا می کند می زداید
 در ایران امروز، حوزه معنایی این واژه ھا در حال –ه 

بکار " کمونیسم"و " سوسیالیسم"پ بیشتر بھ معنی چ. تغییر است
می رود و از آنجا کھ طیف چپ بسیار وسیع است، بعضی 
برای متمایز کردن جریانات سوسیالیستی و کمونیستی از سایر 

" چپ"بر " رادیکال"و " کارگري"جریانات چپ صفاتی چون 
ت این واژه ھای مرکب اینست یکی از اشکاال. اضافھ می کنند

نمی تواند محتوای طبقاتی " رادیکال"و " کارگری"ک دکھ ی
کارگر، اگر آگاھی . چپی را کھ توصیف می کنند نشان دھد
بورژوا است ) خرده(طبقاتی نداشتھ باشد، از نظر سیاسی یک 

نھ کمونیست، و رادیکال بودن ھم الزامَا ربطی بھ سوسیالیست 
   .یا کمونیست بودن ندارد

 بودن این دو واژه تا حدی  پیچیده بودن و سیال–  و
دو طبقھ اصلی .  پیچیدگی مبارزه طبقاتی رامنعکس می کند

دنیای معاصر، پرولتاریا و بورژوازی، عالوه بر تضادھای 
 متشکل از هودشان، ھر کدام در درون خود پدیدمابین خ

درعین حال، طبقات متخاصم . مجموعھ ای از تضاد ھستند
شوند بلکھ، بویژه در عرصھ بوسیلھ اقیانوسی ازھم جدا نمی 

 تولید و ھ طبقھ در عرصاگر دو. نظری، درھم نفوذ می کنند
روت بوضوح در تضاد با ھم  قرار گرفتھ اند، توزیع ث

 نظری و ذھنی بھ این سھولت صورت ھتعارضشان در عرص
روابط بین طبقھ و سیاست بسیار ییچیده است و . نمی گیرد

 قول مارکس، نمایندگان بدالیل گوناگون از جملھ اینکھ، بھ
         سیاسی و ادبی یک طبقھ الزاما از درون آن طبقھ بر 

از اینرو است کھ مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک ھم . نمی خیزند
مبارزه دو خط در " مثال( بین دو طبقھ و ھم در درون طبقھ 

، و نھ میزان رشد نیروھای مولده، نقشی تعیین )جنبش کمونیستی
   ■.درات طبقھ کارگر بازی می کندکننده در مق

   ١٦زیر نویس ھا در صفحھ 
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  یی اسالمجمھوری صنعت دوبلھ در سیما

  

  !خالقانھ، كسب و كار من استی سالخ
  

  باربد کیوان
     فرض كنید دارید یك برنامھ علمی تلویزیون را تماشا 

ناگھان از زبان كارشناس برنامھ می شنوید كھ زمین، . می كنید
! و تا بھ حال بیخود فكر می كردید كھ كروی است است حمسط

چھ حالی بھ شما دست خواھد داد؟ فكر می كنید صدھا ھزار 
بیننده دیگری كھ مثل شما این حرف را شنیده اند چھ عكس 
العملی نشان خواھند داد؟ حداقلش اینست كھ گوشی تلفن را بر 

ا و می دارند و ھر چھ از دھانشان در می آید نثار مسوالن صد
شاید ھم آنان . تلویزیون می كنند" یعلم"سیما و برنامھ سازان 

باران كنند و در جاده ھا جوك بر سر این موضوع ) SMS( را
ریوی فرضی ما ساختھ و رد و بدل شود در ھر صورت، سنا
یعنی امروز یك . برای اكثر مردم غیر قابل تحمل خواھد بود

سری حقایق اثبات شده و جا افتاده علمی وجود دارد كھ دیگر 
نمی توان آنھا را بھ راحتی كنار گذاشت و مجددا خرافات و 

حتی در . را بھ جایشان نشاند افسانھ ھای دوران جھل بشر
وان كره زمین را بھ صفحھ ای انیمیشن ھای كودكانھ ھم نمی ت

تجارب بیشمار علمی و حركات . تخت و مسطح تبدیل كرد
. ، این واقعیت عینی را بھ نوع بشر فھمانده استیقانونمند فیزیك

تا جایی كھ پیروان كتب ادیان مجبور شده اند تصاویر غیر 
علمی موجود در این كتاب ھا از زمین را جوری تفسیر و تاویل 

  !روی بودن آن در تضاد قرار نگیردكنند كھ با ك
مثال وقتی . اما این شگرد را ھمھ جا نمی توان بھ كار گرفت

   .كھ پای علم زیست شناسی و تكامل نوع بشر در میان باشد
) بھ ویژه بھ لطف تئوری راھگشای داروین(می دانیم كھ علم 

اثبات می كند كھ انسان، گونھ تكامل یافتھ و جھش كرده ای از 
خب، اگر كسی معتقد بھ . زیرـ گونھ معین از میمون ھا استیك 

، حسادت و دسیسھ )البتھ اول آدم و بعد حوا(آفرینش آدم و حوا 
شیطان، فریب خوردن آن دو، و خروج از بھشت و نزول بھ 

ھنوز ندیده . زمین باشد، بھ سختی می تواند با داروین كنار بیاید
رده باشد بھ مبحث ایم كھ یك متخصص و مفسر قرآن تالش ك

واقعا . آفرینش رنگ و لعاب داروینیسم بزند تا از علم عقب نیفتد
ھم كار دشواری است، زیرا با این كار خیلی از چیزھای مقدس 

بنابراین در جامعھ . متزلزل می شود و زیر سوال می رود
خودمان با وضعیت متناقضی روبرو ھستیم كھ علم زیست 

پیشرفتھا و دستاوردھایی كھ سر شناسی و پزشكی با اتكا بھ 
منشا آنھا داروینیسم است راه خود را می رود، و الھیات و 

منظورم این نیست كھ ! اشتباه نشود. ایدئولوژی حاكم راه خود را
پیشرفت علم بدون شك، عرصھ را . این دو بھ ھم كاری ندارند

و در . بر ھر آنچھ غیر علمی و خرافی است تنگ می كند
و خرافھ از پای نمی نشیند و تا می تواند در راه مقابل، جھل 

  .پیشرفت علم و تفكر علمی در جامعھ سنگ اندازی می كند
نمونھ اش را چندی پیش در جریان یكی از سریال ھای 

سریال . تلویزیونی كھ از شبكھ دو سیما پخش می شد دیدیم
عنوان اصلی این . را كھ حتما می شناسید" پزشك دھكده"

ماجرای یك زن جوان پزشك در . است" تر كوییندك"سریال، 
دھھ پایانی قرن نوزدھم در آمریكا، كھ عرف و سنت جامعھ فقط 

بنابراین . بھ علت زن بودن، او را پزشك بھ حساب نمی آورد
را ترك كند و " بوستن"مجبور می شود زادگاه خود یعنی شھر 

 .برای طبابت بھ دھكده ای برود كھ بدون پزشك مانده است
ژگی سریال  این است كھ تضادھا و تناقضات " پزشك دھكده"وی

جاری در جامعھ امروز آمریكا را در قالب داستان ھایی كھ در 
 سال پیش اتفاق می افتد مطرح می كند و ھر بار جایگاه ١٥٠

شخصیت ھای گوناگون داستان را در رویارویی با یكی از این 
جھی ھستند و این شخصیت ھا چند و. تضادھا مشخص می كند

نسبت بھ تضادھای مختلف، رویكردھای متفاوت از خود نشان 
كسانی كھ در یك بخش از سریال بھ روی ھم تپانچھ . می دھند

می كشند در بخش بعدی بر سر تضادی دیگر با ھم متحد می 
ھا و نقش  و جذابیت سریال نیز در ھمین جابجایی صف. شوند

رویارویی   .دھا استجدا كننده و ھمزمان پیوند دھنده تضا
داروینیسم و تعصب مذھبی نیز موضوع محوری یكی از 

  . بخشھای این سریال بود
خب، البد تعجب می كنید كھ این بخش از سریال چطور از 
سیمای جمھوری اسالمی پخش شد؟ مسوالن سیما با تضاد و 
تناقضی كھ باالتر اشاره كردم چھ كردند؟ آیا این بار كوتاه آمدند 

جانب داروین را گرفتند و " دكتر كویین"گل روی و محض 
! اینقدر ساده دل نباشید! مسالھ را زیر سبیلی رد كردند؟ نھ جانم

ھمین . خالقیت ھای تلویزیون اسالمی را ھم دست كم نگیرید
جاھاست كھ صنعت دوبلھ می تواند قابلیت ھایش را بھ رخ 

الن، ؤرمان مسمدیر دوبلھ و مترجم و دوبلورھا، البتھ بھ ف. بكشد
آستین باال زدند كھ جناب داروین را كال از سناریوی فیلم حذف 

ایم  باور نكردنی بھ نظر می رسد ولی بارھا و بارھا دیده! كردند
  . كھ جمھوری اسالمی سرزمین باور نكردنی ھاست

برای این كھ واقعا درك كنید سالخان صنعت دوبلھ چھ 
ج ھا كشیده خالقیتی از خود بروز داده اند و در  این كار چھ رن

. اند، بھتر است فیلم را سكانس بھ سكانس برایتان تعریف كنم
بعضی برای چھ بسا . مطمئنم حوصلھ شما سر نخواھد رفت

ضمنا دوست . ھایش قھقھھ بزنید و یا از عصبانیت فریاد بكشید
داشتم سناریست و كارگردان این فیلم و البتھ زیست شناسان و 

ای مختلف ھم می توانستند این نوشتھ را دانشمندان كشورھ
البتھ قبل . واكنش آنان می توانست خیلی تماشایی باشد. بخوانند



 صفحھ   بذر  ١٩شماره 
 

 

١١

از شروع این را ھم بگویم كھ احتماال بعضی صحنھ ھا و بھ 
ھای فیلم سانسور شده است تا ھیچ نشانی از "ابنسرت"ویژه 

  .داروین باقی نماند
م تنھا مدرسھ كشیش دھكده كھ در ضمن معل: سكانس اول

محل ھم ھست، دچار دندان درد شدید می شود و تا معالجھ نشود 
دكتر كویین پیشنھاد می كند كھ . نمی تواند بھ تدریس ادامھ دھد
كتاب اصلی كشیش در كالس . موقتا جایگزین كشیش شود

اما دكتر كویین، كتاب مورد عالقھ . درس، طبیعتا انجیل است
البتھ . وین را سر كالس می برددار" منشاء انواع"خود یعنی 

قیچی تلویزیون ایران ما تا پایین فیلم حتی یك بار ھم بھ ما اجازه 
نمی دھد كھ از عنوان كتابی كھ در دست دكتر كویین است با 

دكتر كویین بھ شاگردانش كھ جمع مختلطی از . خبر شویم
دختران و پسران كودك و نوجوان است می گوید كھ بھ زیست 

ما چھره شاد شاگردان را می بینیم كھ از . قمند استشناسی عال
اما حتی . دكتر می خواھند در ھمین زمینھ بھ آنان درس بدھد

ضمنا در زمینھ ! یك كلمھ از درسھای دكتر كویین را نمی شنویم
تصویر پشت سر او بھ روی تختھ سیاه، نام گالیلھ و كوپرنیك 

ین، در مورد معلوم می شود كھ دكتر كوی. قابل تشخیص است
اثبات علمی كروی بودن زمین و سرنوشت و جایگاه دانشمندان 

البتھ بیننده . پیشرو در این كار برای بچھ ھا حرف زده است
می بینید كھ دست ! مجبور است ھمھ اینھا را حدس بزند

اندركاران سیما نھ فقط خود ذھن خالقی دارند بلكھ ما را ھم وا 
داستان از اینجا بھ بعد، ! باشیممی دارند ذھنیت فعالی داشتھ 

شاگردان بھ خانھ برمی گردند و برای والدین . مھیج می شود
خود درس ھای دكتر كویین در مورد منشاء انسان را تعریف 

والدین كھ ذھنیتی مذھبی و متعصبانھ دارند برآشفتھ . می كنند
 و ما اصال این چیزھا را از ؛خبر در دھكده می پیچد. می شوند
فقط از روی چپ چپ نگاه كردن . وبلھ فیلم نمی فھمیمروی د

خیابان باید از خود بپرسیم  در ھای مردم دھكده بھ دكتر كویین
  كھ چھ اتفاقی ممكنست افتاده باشد؟

دكتر كویین و ھمسرش وارد تلگرافخانھ می : سكانس دوم
تلگرافچی و مغازه دار دندان گرد دھكده و رئیس شورای . شوند

البتھ بی مقدمھ برای (مغازه دار بی مقدمھ . ستندده ھم آنجا ھ
از دكتر می پرسد كھ نظر شما در ) یبیننده بخت برگشتھ ایران

مورد این بحثھای جدید بر سر میمون و انسان چیست؟ و دوبلور 
: با خشم و عصبانیت روی حركت لب ھای دكتر كویین می گوید

 دھان سپس دوبلور مرد، عین ھمین حرف را در!!!! مزخرفھ
  ! ھمسر دكتر كویین می گذارد

زن روزنامھ نگار دھكده در صحبتی : سكانس سوم
خصوصی دكتر كویین را نصیحت می كند كھ از صحبت 

چون . در كالس درس دست بردارد" حقوق كودكان"پیرامون 
مردم این دھكده سنت ھا و باورھایی دارند كھ باید بھ آنھا 

) جملھ را دوباره بخوانیداگر متوجھ نشدید، ! (احترام گذاشت
برای . بلھ، خالقیت سیمای جمھوری اسالمی بھ اوج می رسد

اینكھ باالحره فیلم جلو برود و بی سر و تھ نشود، چاره ای 
    جای نظرات داروین را" حقوق كودكان. "اندیشیده می شود

یك . حاال ماجرا از دید من بیننده مھیج تر می شود. می گیرد
. ام شده استجفوق العاده ان ی"برشتتولد بر" فاصلھ گذاری

حاال مایلم ببینم كھ دستگاه دوبالژ ـ سانسور چطور می خواھد 
آلترناتیوی كھ در مقابل نظرات داروین علم كرده را بھ سناریو 

چسباند و ماجرا را بھ آخر برساند   .ب

دكتر كویین بھ سمت كلینیك محل كارش پیش : سكانس سوم
خیابان، مغازه دار و صاحب رستوران در سوی دیگر . می رود

و رئیس شورای دھكده ایستاده اند و با لبخندی او را زیر نظر 
وقتی كھ . منتظرند كھ دكتر چشمش بھ تابلوی كلینیك بیفتد. دارند

او سرش را بلند می كند می بیند كھ با رنگ سفید، تابلویش را 
شتھ نو ) medical" ( پزشكي"بھ جای كلمھ . خراب كرده اند

كلینیك "بنابراین محل كارش را  ). monkey" ( میمون: "اند
دكتر . جمعیت قھقھھ می زنند. نامگذاری كرده اند" میمون ھا

آن سھ نفر ادای . كویین سر برمی گرداند و بھ آنان نگاه می كند
كامال مشخص . میمون ھا را می آورند و بھ دكتر می خندند

نھ و كینھ توزانھ بھ است كھ این كار عكس العملی متعصبا
اما دوبلورھا . نظرات داروینیستی و علمی دكتر كویین است

، سناریوی دیگری را بھ خورد ما می یبدون ھیچ شرم و حیای
او نباید : "یكی از اھالی ده بھ پسر خوانده دكتر می گوید. دھند

برای ھمین این كارھا را با او . از حقوق كودكان حرف می زد
 خوانده دكتر بھ كسانی كھ ھمچنان ادای میمون و پسر." می كنند

اتفاقا اینھا با : "در می آورند اشاره می كند و می گوید
حركاتشان نشان می دھند كھ كودك ھستند و دكتر كویین حق 

  "!!!!دارد كھ از حقوق كودكان حرف می زند
دكتر كویین در دھكده منفرد شده است و : سكانس چھارم

مدرسھ . ن و ھمسرش ھیچ پشتیبانی نداردغیر از فرزند خواندگا
عمال تعطیل است، چون والدین بھ فرزندانشان اجازه حضور در 
كالس معلمی كھ باورھای كتاب مقدس را بھ چالش كشیده، نمی 

كشیش در گفت و گویی نھ چندان دوستانھ بھ كویین می . دھند
گوید كھ الگو و راھنمای من انجیل است و نھ آن كتابی كھ تو 

. صحبت شده است" حقوق كودكان"ر دست داری و در آن از د
اینجای كار، سیمای ! (این با آموزش ھای انجیل خوانایی ندارد

جمھوری اسالمی در انجیل ھم دست می برد و بھ جای عیسی 
  .)برای كودكان تعیین تكلیف می كند

حقوق "وسط كار داشتم بھ این فكر می كردم كھ چپاندن ایده 
جای نظریھ داروین چطور بھ مغز سانسورچی ھا بھ " كودكان

جواب این سوال را در داستان دومی كھ ھمیشھ . راه یافتھ است
داستان اصلی را در سناریوھای این سریال ھمراھی می كند پیدا 

از ابتدای فیلم، دختر خردسال و ھمیشھ مریض و خواب . كردم
ید و آلودی را می بینیم كھ نامنظم سر كالس ھای درس می آ

او یتیمی است كھ مردی تنھا بھ فرزندی . اكثرا غایب است
قبولش كرده و در مزرعھ از او وحشیانھ كار می كشد و 

     خانواده دكتر كویین از ماجرا با خبر . استثمارش می كند
می شوند و تالش می كنند دختر را از قیمومیت آن مرد بیرحم 

ر این مورد تصمیم اما فقط شورای ده می تواند د. خارج كنند
مرد آن چنان دختر را تحت فشار گذاشتھ و نسبت بھ . گیری كند

سالمت وی بی اعتنا است كھ بھ شدت بیمار می شود و واقعا 
  . جانش بھ خطر می افتد

دكتر كویین شورای ده را فرا می خواند و با : سكانس پنجم
توجھ بھ مخالفت بقیھ اعضای شورا با نظراتش و نارضایتی 

لی دھكده از حرفھایی كھ در كالس درس زده، امید چندانی اھا
طبق قانون، مسئولیت دختر یتیم با . بھ نتیجھ رای گیری ندارد

از . مرد قیم است و او حق دارد ھر كار كھ می خواھد با او بكند
طرف دیگر، در قوانین آمریكا كھ از قانون مدنی و جزایی 

" عطف بھ ماسبق"ان ت گرفتھ مقولھ ای تحت عنوأبریتانیا نش
یعنی اگر حتی فقط برای یك بار در یك دادگاه، بھ . وجود دارد

نفع كیفر خواستی رای مثبت صادر شده باشد، می شود با استناد 
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، موارد مشابھ را نیز بھ رای گذاشت و در یبھ ھمان یك را
سابقھ پس گرفتن فرزند خوانده از قیم در . محاكمھ پیروز شد
، ولی سال قبل شورای ده در مورد گرفتن قانون وجود ندارد

، یاسبی كھ زیر شالق صاحبش بھ حال مرگ افتاده از دست و
حاال دكتر كویین می خواھد با . رای مثبت صادر كرده است

تاكید بر اینكھ این دختر یتیم ھم یك حیوان ناطق است، شورا را 
قانع كند كھ مثل ھمان مورد اسب شالق خورده عمل كنند و او 

باور كنید واقعا بھ مغزم فشار . (ا از دست مرد قیم نجات دھندر
آوردم تا ھمھ این ماجرا را از پشت دوبلھ ھای رد گم كن و بی 

وگرنھ در !! ، و تصویرھای قیچی شده، بیرون كشیدمیمعن
، یسراسر صحنھ ھای منتھی بھ تشكیل شورا و خود رای گیر

و دختر و عطف فقط از اسب . ھیچ حرفی از حیوان ناطق نبود
و دكتر كویین . حرف می زدند" حقوق كودكان"بھ ماسبق و 

داروین را كھ بیننده حق نداشت بداند چھ ضالھ  تمام مدت كتاب
كتابی است در دست داشت و در شورای ده بھ سوی این و آن 

  !)تكان می داد
حضور دختر بچھ با آن حالت رقت انگیز در جلسھ شورا 

. ر حضار بھ درد آید و ورق برگرددباعث می شود كھ دل اكث
نمایندگان شورای ده با وجود این كھ ھمچنان مخالف عقاید دكتر 
كویین و نظریھ داروین ھستند برای نجات دختر از خطر مرگ 
قبول می كنند كھ با ھمین عطف بھ ماسبق، او را از قیم بیرحم 

: كشیش، دكتر كویین را بھ كناری می كشد و می گوید. بگیرند
من این رای را فقط بھ . فكر نكن من عقایدم را عوض كردم"

اگر بخواھیم بر مبنای دستكاری ." خاطر نجات جان دخترك دادم
فكر : "ھای دستگاه سانسور جلو برویم، حرف كشیش اینست كھ

نكن من با حقوق كودكان موافقم، من این رای را فقط بھ خاطر 
  !"حقوق كودكان دادم

بھ خوبی و " پزشك دھكده"ز سریال بدین ترتیب این بخش ا
خوشی و بدون اینكھ بھ ھیچ خرافھ ای بر بخورد، با مسكوت 

بد نیست بدانید كھ . گذاشتن مرحوم داروین بھ پایان می رسد
درست در ھمین لحظھ، در آن سوی دنیا، سیاست سركوب و 
سانسور علم و حقیقت با ھمین مضمونی كھ در ایران می بینیم 

تاریك اندیش حاكم بر آمریكا و مذھبیون متحدش از سوی محافل 
در آن كشور، مقامات دینی و مرتجعان و . بھ پیش برده می شود

متعصبان حاكم قبل از شروع قرن بیستم، داروین و داروینیست 
سپس در مقابل موج قدرتمند شناخت و . ھا را تكفیر می كردند

ن مجبور تحقیقات علمی و پیشرفت ھا و دستاوردھای ناشی از آ
دیدی از جحال چند سالی است كھ موج . بھ عقب نشینی شدند

تاریك اندیشی و ارتجاع بھ پا خاستھ، تالش دارد چرخ زمان را 
بھ عقب برگرداند و نظریھ داروین را نیز بھ مثابھ بخشی از 

در این . فرایند عمومی پیشرفت و ترقی نوع بشر سركوب كند
دی بھتر و نزدیكتر از دستگاه راه، مرتجعان حاكم بر آمریكا متح

در آمریكا می گویند تئوری تكامل . تبلیغاتی حاكمان ایران ندارند
ھیچ . ھم یك تئوری است ھمپا و ھم ارزش با داستان آدم و حوا

پس اگر قرار است در مدارس، . رجحانی بر آن افسانھ ندارد
داروین درس داده شود بھ موازاتش باید آدم و حوا و دنده چپ و 

در .  را ھم درس داد... شیطان و سیب خوردن و برگ انجیر و
شاید ھم ! یایران می گویند، كدام تئوری تكامل؟ شتر دیدی ندید

، دكتر مایكال كویین اصال اسالم "پزشك دھكده"در نسخھ آینده 
در جمھوری . آورده باشد و بھ بچھ ھای مدرسھ درس قرآن بدھد

   ■.اسالمی ھیچ چیز بعید نیست

   بخش دوم– مکتب فرانکفورت ای دربارهظھمالح
  پرتو.  م–ژالھ حیدری 

  
 "سامان نو" برگرفتھ از نشریھ اینترنتی 

www.saamaan-no.org  
  

  بھ قدرت رسیدن ھیتلر
، حزب ناسیونال سوسیالیست بھ رھبری ١٩٣٣      در سال 

ھیتلر در راس یک . ھیتلر، از طریق انتخابات بھ قدرت رسید
) امپراطوری( قرار گرفت و صدراعظم رایش دولت ائتالفی

اما ھنوز، حزب نازی قدرت خود را تثبیت نکرده . آلمان شد
، روز ١٩٣٣ مارس ٥درست پیش از انتخابات سراسری . بود
دولت، حزب . آتش گرفت) مجلس( رایشتاگ ١٩٣٣  فوریھ  ٢٧

کمونیست را متھم بھ اقدام بھ قیام کرد و مدعی شد، آتش سوزی 
ھیتلر آتش سوزی را بھانھ .  بخشی از نقشھ  قیام  بودرایشتاگ

حفاظت "را برای *  حکم آتش سوزی رایشتاگکرد و روز بعد  
بھ تصویب " از دولت در مقابل عملیات خرابکارانھ کمونیست ھا

حکومت نظامی اعالم شد و احزاب سیاسی غیر قانونی . رساند
" لوميھمھ ی مخالفین تا مدت نامع"طبق این حکم . شدند

بازداشت شدند و بازداشت شدگان از حق دادگاه یا آزادی با قید 
روزنامھ ھا یکی پس از دیگری بستھ . ضمانت نیز محروم شدند

حزب کمونیست غیر قانونی اعالم شد و ھزاران تن از . شد
اعضای آن، طبق لیستی کھ پیش از آتش سوزی رایشتاگ تھیھ 

 ٥ی پارلمان انتخابات شده بود، دستگیر شدند و تمام کرسی ھا
قانون در کمتر از سھ ھفتھ  . ، باطل اعالم شد١٩٣٣مارس 

این . بھ مرحلھ اجرا درآمد** فرجام رنج مردم و امپراطوری
 حزب ١٩٣٣در ژوئن . قانون قدرت نامحدودی بھ ھیتلر داد

غیر قانونی اعالم شد و دیگر احزاب -سوسیال  دمکرات 
غیر قانونی کردن حزب . پارلمانی نیز خود را منحل کردند

 دمکرات، نشانگر تضادھای گسترده درون ھیأت -سوسیال
بورژوازی آلمان این راه را برای سرکوب . حاکمھ آلمان بود

انقالب و ھمزمان، آماده شدن برای ورود بھ جنگ با دیگر 
کشورھای سرمایھ داری امپریالیستی با ھدف تجدید تقسیم جھان، 

یب، طبقھ بورژوازی آلمان شکل بھ این ترت. در پیش گرفت
پارلمانی و دمکراتیِک دیکتاتوری طبقاتی خود را کنار گذاشت 
و زیر فشار نیازھای داخلی و بین المللی، برای اعمال 

ھمین . دیکتاتوری طبقاتی  خود بھ روش فاشیستی روی آورد
واقعھ برق آسا، ماھیت واقعی دمکراسی پارلمانی جمھوری 

گذاشت و در پی آن، بسیاری از کارگران وایمار را بھ نمایش 
 دمکرات، بھ صفوف حزب کمونیست آلمان -حزب سوسیال

  .پیوستند
تحقیقات   موسسھ     پس از بھ قدرت رسیدن نازی ھا، افراد

. اجتماعی، تصمیم گرفتند کھ کشور آلمان را ترک کنند
تاریخ پژوه (  بھ جای گرونبرگ ١٩٣٠ھورکھایمر کھ در سال 

ریاست موسسھ تحقیقات اجتماعی را ) اھل اتریش مارکسیست 
در سھ سالی کھ او . بھ عھده داشت، از کشورآلمان خارج شد

رییس موسسھ بود، روشنفکران جوانی مانند آدورنو و مارکوزه 
آدورنو در ترک آلمان تعلل کرد زیرا تصور . را جذب کرده بود

ا او می کرد، چون فرزند یک تاجر ثروتمند شراب است کاری ب
بھ ھر روی، زمانی کھ حزب نازی در سال . نخواھند داشت

، سرکوب جمھوری وایمار را آغاز کرد، ھمھ افراد ١٩٣٣
گروه می انگاشتند کھ این شرایط، یک مرحلھ ی زود گذر 

 قادر بھ تجزیھ و تحلیل علل  موسسھھیچ کدام از اعضای. است
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ای بھ قدرت رسیدن ھیتلر و رابطھ ساختاری آن با نیازھ
جنگ جھانی دوم بر روند تکامل . بورژوازی آلمان نبودند

فکری اعضای مکتب فرانکفورت تاثیر بسزایی داشت و در 
پاشنھ آشیل . واقع یکی از چرخش ھای فکری آنان را رقم  زد

فکری آنان کھ راه را برای تبدیل شدنشان بھ نظریھ پردازان 
ی دوم  دمکراسی آلمان در دوره پس از جنگ جھان-سوسیال

ھموار کرد، عدم تحلیل درست از ماھیت حکومت ھیتلر و 
  . جنگ جھانی دوم بود

   
  ورود بھ آمریکا

     بیشتر افراد گروه ھمچون ھورکھایمر، آدورنو، مارکوزه و 
 را دوباره پی موسسھ ھابرماس راھی آمریکا شدند تا کار

فعالیت در تبعید نیز، از فصل ھای جالب توجھ حیات . بگیرند
  .کری مکتب فرانکفورت استف

 وارد آمریکا شد و در دانشگاه ١٩٣٤     ھورکھایمر در سال 
برخی از آنان ھمچون . کلمبیا در نیویورک مشغول تدریس شد

ھورکھایمر و آدورنو،  در رادیو راکفلر کھ میھن پرستی و 
عظمت طلبی آمریکایی را علیھ آلمان تبلیغ می کرد، مشغول بھ  

شاید دولت . ند زیر نظر اف بی آی  نیز بودندکار شدند؛ ھر چ
آمریکا تصور می کرد کھ این افراد جاسوس اند و یا شاید فقط 
بھانھ ای بود برای زیر نظر گرفتن مھاجرین آلمانی، چرا کھ 
می دانستند خیلی پیش از آن، ترویج مارکسیسم در آمریکا توسط 

دو ورود بھ ھر روی،  از ب. کارگران مھاجر آلمانی آغاز شد
گروه بھ آمریکا، ھیأت حاکمھ آمریکا این گروه را تحت حمایت  
اقتصادی قرارداد و ضمن زیر نظر داشتن آنان، تالش کرد بر 

كمك ھای مالی و باز . جھت گیری فكریشان نیز تاثیر بگذارد
كردن فضای آكادمیك آمریکا بھ روی آنھا، بخش بزرگی از این 

ا نیز بھ حمایت مالی از آنان لیگ یھودیان آمریک. رابطھ بود
  . پرداخت

اما آنان .       دوران و مفھوم تبعید، این گروه را از بین نبرد
را از بستر یک جنبش توده ای کارگری و روشنفکری کھ نفوذ 
مارکسیسم در آن  آشکار بود، وارد محیطی کرد کھ ھیچ گونھ 

چیده . تجربھ ی مارکسیستی نداشت جنگ وقایع تکان دھنده و پی
این افراد کھ . جھانی دوم، موجب چرخش فکری عمیق آنان شد

در ابتدای تاسیس موسسھ، تحت تاثیر لوکاچ و کارل کرش و 
مارکسیست ھای اتریش، بھ مارکسیسم روی آورده بودند و 
ماموریت خود را زدودن دگماتیسم از مارکسیسم و تکامل آن 

می درعرصھ ھای فلسفی و فرھنگی و تحقیقات اجتماعی 
دانستند، در دوران تبعید،  مارکسیسم را کامال کنار نھاده و تمام 
. رشتھ ھای عالقھ و پیوند با انقالب سوسیالیستی را گسستند

آدورنو، . ھورکھایمر بھ این نتیجھ رسید کھ انقالب، ممکن نیست
. ھیچوقت انقالبی نبود اما نسبت بھ مارکسیسم نظر مثبت داشت

کی از ستایش گران نظام سرمایھ داری مدتی بعد ھورکھایمربھ ی
 بھ ریاست موسسھ رسید، ١٩٥٨آدورنو کھ در سال . تبدیل شد

ھر . مھم ترین آثار خود را بعد از جنگ جھانی دوم تولید کرد
چند او راه ھورکھایمر در حمایت آشکاراز نظام سرمایھ داری 
را دنبال نکرد اما اعالم کرد تغییر نظام سرمایھ داری توسط 

ده ھا امکان ناپذیر است زیرا نظام سرمایھ داری قادر است تو
ھر نوع مخالفتی را در خود ادغام کرده و ذھن  طبقھ کارگر را 

مارکوزه در حرف بھ انقالب . بھ طور کامل در اختیار گیرد
وفادار ماند اما او نیز نظریھ مشابھی تولید کرد؛ مبنی بر اینکھ، 

ظام سرمایھ داری ادغام شده طبقھ کارگر بھ طور ساختاری در ن

و شکاف میان تفکر سوسیالیستی و طبقھ کارگر پرشدنی نیست، 
  . در نتیجھ تفکر سوسیالیستی یک اتوپی بیش نیست

     بستر اجتماعی تبعید نیز با این چرخش فکری ھمساز بود و 
آنان بھ تدریج خود را با نظم بورژوایی آمریکا منطبق کردند و 

شتھ و تولیدات فکری خود پرداختند تا مورد حتی بھ سانسور گذ
کم کم بھ . قبول روند حاکم درسیستم آکادمیک آمریکا واقع شوند

نظریھ دیگری روی آوردند کھ فاشیسم را بھ عنوان مقولھ 
 شخصیت اقتدار گراپژوھشی تحت عنوان . بنگرند" ھولوکاست"

 جلد تولید کردند کھ در بخش ھای بعدی بھ آن خواھیم ٥در 
البتھ، ھورکھایمر و آدورنو، بھ طور پنھانی، انتقادات . رداختپ

این مسالھ در اثر (شدیدی بھ ساختارجامعھ آمریکا داشتند 
کھ بعد از دوره تبعید در ھلند منتشر شد دیالکتیک روشنگری 

اما شیوه تفکر مارکسیسم را کنار گذاشتھ و خود ) آشکار است
ک آمریکا کھ تابع را بھ ایدئولوژی مسلط در محیط آکادمی

تبلیغات بورژوازی آمریکا در جنگ جھانی دوم و منافع آن در 
  . جھان پس از جنگ بود،  منطبق کردند

    مشاھدات سطحی این افراد از وقایع جنگ جھانی دوم آنان 
را بھ نتیجھ گیری ھایی رساند کھ منطبق بر واقعیت ھای جنگ 

 ماھیت و چرایی آنان برای تجزیھ و تحلیل. جھانی دوم نبود
ظھور فاشیسم ھیتلری بھ جای تکیھ بر اقتصاد سیاسی 
مارکسیستی و تحلیل طبقاتی و یا بھ جای رجوع بھ تجربھ جنگ 
جھانی اول کھ بھ طور عریان محرک ھای اقتصادی و سیاسی 
نظام سرمایھ داری جھان را مشخص کرده بود،  بھ تئوری ھای 

بار دیگر شکست طبقھ آنان . روان شناسی فردی، روی آوردند
کارگر و احزاب کمونیستی را بھ چشم دیدند و بھ جای تحلیل از 

پرولتاریای انقالبی مرده "علل شکست، نتیجھ گیری کردند کھ 
و سرمایھ داری بھ نقطھ ای رسیده است کھ می تواند ھر " است

اعتراضی را بر اساس منافع خویش جھت دھد و ھر عمل 
تکنولوژی (د بی سابقھ نیروھای مولده رش. انقالبی را خنثی کند

و استفاده سرمایھ داری از آن برای بسط و گسترش ) و دانش
نظام خود در بیشتر نقاط جھان، آنان را بھ این نتیجھ رساند کھ 
نظریھ مارکس در مورد اینکھ رشد نیروھای مولده موجب 

تولیدی نظام سرمایھ داری می شود، نادرست  انفجار در روابط
یرا رشد نیروھای مولده موجب بسط نظام سرمایھ داری است ز

آنھا وقتی کھ با قدرت فزاینده نظام . و تقویت آن می شود
سرمایھ داری در استفاده از دیپلماسی و راه انداختن ماشین 
تبلیغات ایدئولوژیک عظیم برای فریب توده ھای مردم، روبرو 

ی طبقھ کارگر شدند نتیجھ نگرفتند کھ اھمیت آگاھی طبقاتی، برا
و بقیھ توده ھای مردم صد چندان شده است؛ بلکھ نتیجھ گرفتند 

پرولتاریای انقالبی مرده " و! کھ تحمیق مردم ابدی شده است
  ". است

  
   شخصیت اقتدار گرا

     دردوران تبعید، یک سری پژوھش ھای گسترده در 
مطالعاتی پیرامون  مجموعھ (مطالعات یھود ستیزانھچارچوب  
ژوھش ھا، در نھایت . انجام دادند) و جزم اندیشی تعصب این پ

شخصیت  گفتار منتشر شد کھ مشھورترین آنھا ٥بھ صورت 
این کتاب بھ یکی از منابع تحقیقات پس از آن .  بوداقتدارگرا

. موسسھ نداشت" نظریھ ی انتقادی"تبدیل شد کھ ارتباطی بھ 
 چارچوب این اثر، تجزیھ و تحلیل  مفھوم قدرت را در)  ١(

فردی و روان شناختی فردی بررسی کرده ولی نسبت بھ 
ساختار نظم اجتماعی و وجود طبقات و شکاف ھای طبقاتی بی 
اعتناست و ھمچنین ارزش ھا و ایده ھای درونی شده در جامعھ 
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را کھ از روابط تولیدی و اجتماعی مسلط جامعھ سرچشمھ می 
 این پروژه .گیرند، بھ راحتی بھ دست فراموشی می سپارد

تحقیقی منطبق بر متدولوژی جامعھ شناسی پوزیتیویستی 
یكی از مشخصات این متد، آن است كھ  در . آمریكایی است

. ارزیابی پدیده ھای اجتماعی، تحلیل طبقاتی را مجاز نمی داند
ھر چند آدورنو با پوزیتیویسم آمریکایی مخالفت ھایی داشت، اما 

متاثر از این  اقتدارگرا   شخصیتدر ھر حال پژوھش ھای
  .متدولوژی بود

     برای آنھا پرسش ھایی از این قبیل کھ ھیتلر و حزب 
ناسیونال سوسیالیست، چھ طبقھ ای را نمایندگی می کنند و چرا 
قدرت سیاسی را کسب کردند؟ چرا نظام سرمایھ داری آلمان 
برای بقای خویش نیاز بھ جنگ داشت؟ رابطھ جنگ و انقالب 

یکی از عجیب ترین نظریھ ھای آنان . رگزطرح نشدچیست؟ ھ
با . یکسان دانستن مسالھ فاشیسم ھیتلری با یھود ستیزی بود

کشتار جمعی یھودیان (وجود اھمیتی کھ بھ مسالھ ھولوکاست 
می دادند بر بسیاری از ) توسط آلمان در جنگ جھانی دوم

حقایق مربوط بھ این فاجعھ، ازجملھ ھمکاری دولت ھای 
  .کا و بریتانیا در متحقق شدن این فاجعھ، چشم فرو بستندآمری

.       سرانجام نتوانستند، تحلیل درستی از این مسالھ ارایھ دھند
کشتار جمعی یھودیان در آلمان و مناطق تحت اشغال ارتش 

اما . آلمان، یکی از دردناکترین فصول جنگ جھانی دوم است
للی داشت و بھ جنگ، محرک ھای اقتصادی و سیاسی بین الم

نازی ھا کار خود را با . خاطر یھود ستیزی، شروع نشد
پس از آن انسان ھای معلول . سرکوب کمونیست ھا آغاز کردند

تشخیص می " نامناسب"را کشتند، زیرا آنھا را برای جامعھ 
بھ (شراکت کشورھای متفق ) ٢(تاریخ پژوھان معتبر. دادند

ر شکل گیری ھولوکاست را د) ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسھ
ھنگامی کھ یھودیان برای . بھ طورانکارناپذیری مستند کرده اند

نجات خود از آلمان و سرزمین ھای تحت اشغال آن فرار می 
کردند، متفقین، مھاجرت یھودیان بھ کشورھای خود را ممنوع و 

تنھا کشوری کھ مھاجرت نامحدود یھودیان را . یا محدود کردند
واضح است . جماھیر شوروی سوسیالیستی بودپذیرفت، اتحاد 

بھ دلیل ) بھ ویژه آمریکا و بریتانیا(کھ کشورھای متفقین 
محبوبیت  شوروی و نفوذ مارکسیسم انقالبی در میان یھودیان،  

آرنو مایر، . ورود آنان را بھ آمریکا و بریتانیا محدود کردند
ل  یھودی در تجزیھ و تحلی-تاریخ پژوه معروف آمریکایی 

ماتریالیستی خود نشان می دھد کھ ارتش آلمان در تدارک 
رویارویی با ارتش شوروی، تصمیم بھ کشتار جمعی یھودیان 
گرفت و پیش از آن سیاست اذیت و آزار یھودیان را با ھدف 

  )   ٣. (فراری دادن آنان از آلمان، دنبال می کرد
      با وجود گذشت بیش از نیم قرن، ھنوز مکاتب فکری 
مختلف با تفسیرھای خاص خود بھ این مقطع و وقایع آن می 

در این میان، . نگرند و بھ تولید فکری خود ادامھ می دھند
 ھانا آرنت، قابل توجھ است زیرا نظریھ توتالیتاریسمنظریھ 
ای مکتب فرانکفورت تحت تاثیر و با الھام از اقتدارگر شخصیت

نظریھ ای است ) تمامیت گرایی(توتالیتاریسم . آن شکل گرفت
کھ سیاستمداران و نظریھ پردازان طبقھ بورژوازی آمریکا، 
درسال ھای پس از جنگ جھانی دوم،  برای پیشبرد مقاصد 
ایدئولوژیک ضد کمونیستی خود بیشترین استفاده را از آن کرده 

  .اند
ھانا آرنت، دولت ھا یا قدرت ھای       نظریھ توتالیتاریسم

م و حفظ روابط تولیدی و اجتماعی، سیاسی را بر اساس تداو
مشخص نمی کند بلکھ بر پایھ تعاریف دیگری مانند میزان 

این نظریھ . متمایز می کند" جامعھ ی مدني"دخالت آنھا در 
بیشتر بھ یک نمایشنامھ علمی تخیلی شبیھ است تا تحلیل از 

بھ ویژه داستان سرایی روان شناختی وی از محرک . واقعیت
آرنت در کتاب .  دوم، سر بھ آسمان می سایدھای جنگ جھانی

 می گوید؛ جنگ جھانی سرچشمھ ھای توتالیتاریسمخود بھ نام 
و ) ھیتلر و استالین(دوم دعوای شخصیت ھای اقتدار گرا 

) ٤". (برخورد شھوت ھا و اراده ھای تمامیت گرایی بود"
حیرت انگیزتر از خود این نظریھ، پشتیبانی بی قید و شرطی 

 پارادایم   در میان بیشتر روشنفکران غرب یافت و ھنوزاست کھ
. بسیاری از آنان در زمینھ نقد ساختار قدرت و دولت است

تحریف ھا و دروغ پردازی ھای بورژوازی جھان در مورد 
جنگ جھانی دوم بسیار است و پرداختن بھ آنھا در حوصلھ این 

 تمکتب فرانکفوراما این واقعیت کھ اعضای . مقالھ نیست
نتوانستند بھ تحلیل درستی از ماھیت طبقاتی حکومت ھیتلر 
دست یابند و علل جنگ جھانی دوم را دریابند، راه را برای 
پیوستن آنان بھ لشگر نظریھ پردازان سرمایھ داری امپریالیستی 

  .  غرب ھموار کرد
      در جنگ جھانی دوم، جنگ میان آلمان فاشیست و شوروی 

. ان دو نظام بھ طور کلی متفاوت بودسوسیالیستی، جنگ می
شوروی سوسیالیستی با ھمھ معایب و نقایصی کھ داشت در 
. مقابل آلمان سرمایھ داری فاشیست، یک نظام کامال متفاوت بود

برای بورژوازی فاشیست آلمان، ماھیت کمونیست ھا و شوروی 
بھ ھمین دلیل کانون تمرکز جنگ را از ھمان ابتدا . مشخص بود

نخست کمونیست ھا را در . بودی کمونیست ھا بنا نھادبر نا
داخل آلمان قلع و قمع کرد و در صحنھ جنگ جھاني، ماشین 
جنگی خود را در جبھھ شرق علیھ شوروی سوسیالیستی بھ 

  . حرکت در آورد
     ھیتلر، یک شخصیت بیمار و قدرت طلب نبود، بلکھ نماینده 

ری آلمان بود کھ برای و کارگزار رویکردی از نظام سرمایھ دا
برتری جویی بر دیگر امپریالیست ھا و نیز برای در ھم کوبیدن 
انقالبی کھ طالیھ ھایش در افق پیدا شده بود، ایفای نقش می 

شکست آلمان در جنگ جھانی اول، سرمایھ  داری . کرد
از . انحصاری آلمان را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داده بود

ایھ داری جھانی نیزھنوز نتوانستھ بود، سوی دیگر، نظام سرم
با تکیھ بر توازن قدرت حاصل از جنگ جھانی اول، بھ تجدید 
سازمان سرمایھ جھانی دست یابد و دوره رونق و ثبات سرمایھ 

انقالب روسیھ و ظھور نخستین . داری جھانی را تضمین کند
کشور سوسیالیستی جھان، نقش بسیارمھمی درپایان یافتن جنگ 

ی اول و ھمچنین، ناکامی نظام سرمایھ داری از نتایج جھان
  . دلخواه خویش را بھ دنبال داشت

     در نتیجھ، بھ فاصلھ کوتاھی پس از پایان جنگ جھانی اول، 
تضادھای نظام سرمایھ داری جھانی، بار دیگر، بھ نقطھ ای 
رسید کھ باید با تجدید ساختار قھرآمیز سرمایھ در مقیاس بین 

 ١٩٢٩در سال . تداوم حیات خویش را تضمین می کردالمللی، 
. نظام سرمایھ داری جھانی شاھد یک سقوط مالی مھلک بود

.  گریبان ھمھ کشورھای سرمایھ داری را گرفترکود بزرگ
 ساعت میلیون ھا نفر را ٢٤بحران اقتصادی جھانی، در فاصلھ 

در کشورھای سرمایھ داری امپریالیستی بھ ورطھ بیکاری 
فالکت، روز بھ روز بھ ناگھان چند برابر شد و .  کردپرتاب

در ھمان زمان، نظام . خود را از دست داد" عادی"جامعھ حالت 
سوسیالیستی شوروی دوران شکوفایی خود را طی می کرد و 
بر مرگ و میر ناشی از گرسنگی و بیکاری و خرابی ھای 

  . دوران جنگ داخلی و انقالب، فائق آمده بود
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از جنگ جھانی اول، بورژوازی آلمان با کمک حزب        پس 
اما  بحران .  دمکرات، انقالب را بھ خون کشید-سوسیال

بورژوازی آلمان حل نشد و ھمچنین توده ھای مردم و طبقھ 
پس از بحران مالی سال . کارگر آلمان دست از انقالب نشستند

، تعداد اعتصاب ھا و دیگر مبارزات توده ای گسترش ١٩٢٩
بورژوازی آلمان ضعیف و شکننده شده بود و قدرت . یافت

سیاسی  لرزانی داشت، با اشاره بھ اینکھ پس از شکست در 
جنگ جھانی اول، طبق قرارداد ورسای، کشور آلمان، حق 
داشتن ارتش بزرگی را نداشت و حتی برخی از مناطق مھم 

اعالم شد و ارتش آلمان حق حضور در آن " غیر نظامی"آلمان 
 در آلمان نیز میلیون ھا تن را رکود بزرگ.   را نداشتمناطق

بخش بزرگی از پرولتاریا و . بیکار و بھ ورطھ فقر پرتاب کرد
حزب . دیگر توده ھای مردم روحیھ شورشگر و انقالبی داشتند

کمونیست آلمان چند صد ھزار عضو داشت و چند صد ھزار 
رت از نف. نفر را در دیگر تشکالت توده ای ھدایت می کرد

میھن پرستی کھ در دوره جنگ جھانی اول رشد کرده بود ریشھ 
بحران . ھای عمیقی در میان بخش ھای مھمی از توده ھا داشت

  . انقالب بار دیگر در حال ظھور بود
     بورژوازی آلمان در مقابل خطر انقالب و در تدارک برای 
ورود بھ جنگ تجدید تقسیم جھان با دیگر امپریالیست ھا، 
تصمیم گرفت بھ تجدید سازماندھی کامل حکومت خود بپردازد 
و شکل فاشیستی از دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی را جایگزین 

برای . شکل پارلمانی دمکراتیک از دیکتاتوری بورژوازی کرد
دستیابی بھ این ھدف، الزم بود کمونیست ھا را بھ شدت 

یز خود را اما این کافی نبود و باید از درون ن. سرکوب کند
بھ ھمین دلیل، حزب .  و ھمساز این نظم می کردھماھنگ
 دمکرات را از حکومت بیرون راند، احزاب پارلمانی -سوسیال

  .را وادار بھ انحالل خود کرد و روزنامھ ھا را تعطیل کرد
     استقرار دیکتاتوری فاشیستی ھیتلری در آلمان، رویکرد 

ھانی و داخلی خویش بورژوازی آلمان در مقابل چالش ھای ج
شخصیت بود و نھ ناشی از شھوت و غریزه تمامیت خواھی 

  .اقتدارگرا
      روشنفکران مکتب فرانکفورت، جدا از اینکھ خود، پایھ 
ھای محکمی در تئوری مارکسیستی نداشتند با قطبی کھ تئوری 
ھای قدرتمند و درست مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط 

بسیار ناھموار بود، نھ بھ آن دلیل کھ دشمن شرایط، . نداشتند
ھار در ھمھ جبھھ ھا در حال حمالت افسارگسیختھ بود، بلکھ بھ 
آن دلیل کھ در بستر تحوالت اجتماعی، در مورد اینکھ چھ 
چیزی در حال تکوین است و در مورد چرایی این تحوالت، 

حتی کمونیست ھا نیز، . دیدگاه روشن و درستی وجود نداشت
 بھ ارایھ یک تحلیل مارکسیستی درست از پایھ ھای قادر

  . اقتصادی ظھوررژیم ھیتلری و وقوع جنگ جھانی دوم، نبودند
انترناسیونال کمونیستی کھ تحت (     تجزیھ و تحلیل کمینترن 

از جنگ و ) رھبری و نفوذ حزب کمونیست شوروی بود
سیاست آن در برابر جنگ، نادرست بود و ھمسو با بادبان 

لیل ھای غیر ماتریالیستی و نتیجھ گیری ھای بورژوایی تح
تحلیل کمینترن . روشنفکران مکتب فرانکفورت و دیگران بود

از جنگ جھانی دوم این نبود کھ این نیز مانند جنگ جھانی 
اول، جنگی میان قطب ھای مختلف سرمایھ داری جھانی برای 

ی، کمینترن و حزب کمونیست شورو. تجدید تقسیم جھان است
جنگ جھانی دوم را جنگ میان دمکراسی و فاشیسم، قلمداد می 

این تحلیل عاری از محتوای طبقاتی بود و منافع طبقات . کردند
کمینترن، ) ٥. (مختلف را در زیر یک چتر جمع می کرد

کمونیست ھا و انقالبیون جھان را بھ انجام انقالب سوسیالیستی، 
لکھ بھ اتحاد با جناح در ھرجا کھ امکان داشت، فرا نخواند ب

جبھھ ی واحد ضد "و ایجاد " امپریالیست ھای دمکرات"
این درک، تاثیر منفی خود را بر اوضاع . ترغیب کرد" فاشیست

و شرایط آن دوران گذاشت و نھ تنھا راھگشای انقالب 
سوسیالیستی در جھان نشد بلکھ در خود شوروی نیز بھ رشد 

فکاری با گرایش راست طبقھ بورژوازی کمک کرد و بھ رشد ا
بورژوازی آمریکا و بریتانیا با وجود آنکھ برای . منجر شد

مقابلھ با آلمان ھیتلری مجبور بھ وحدت با شوروی شده بودند 
اما ھمزمان برای رویارویی آتی با شوروی از منظر سیاسی، 

بھ عنوان مثال، فعالیت . ایدئولوژیک و نظامی تدارک می دیدند
ضد "ای برای  فراگیر کردن نظریھ ھای تبلیغاتی گسترده 

و ھمسان کردن فاشیسم و ) ضد تمامیت گرایي" (توتالیتاریستی
این . آغاز کردند" تمامیت گرایی"سوسیالیسم بھ عنوان دو دیدگاه 

در حالی است کھ شوروی و احزاب کمونیست، با تحلیل ھای 
معرفی می " امپریالیست ھای دمکرات"غیر طبقاتی، آنان را 

  !دندکر
ھر چند سخن بھ درازا می کشد اما الزم است در مورد      

تحلیل اقتصادی کمینترن از کسب قدرت فاشیسم توضیح داده 
شود، زیرا نتیجھ گیری ھایی کھ احزاب کمونیست وابستھ بھ 
ط بودن و بورژوایی  کمینترن از این تحلیل ھا کردند، در غل

انکفورتی ھا بودن، دست کمی از نتیجھ گیری ھای مکتب فر
. پ. برای آشنایی با این دیدگاه، می توان بھ کتاب ر. نداشت

مطالعھ ای بر اقتصاد و سیاست  :فاشیسم و انقالبدوت بھ نام 
حال زوال ) ٦( رجوع کرددر مراحل افراطی سرمایھ داری در 

سرمایھ داری در مرحلھ : کھ بھ طور خالصھ بدین قرار است
ابل بازگشت می شود و بحران امپریالیسم وارد سراشیب غیر ق

گسترش می یابد و دیگر قادر بھ رشد نیروھای مولده نیست؛ 
برعکس، برعلیھ ماشین و علم طغیان می کند و بھ جای رشد 
تولید، در حال از بین بردن نیروھای مولده است؛ در چنین 
شرایطی تنھا روش بورژوازی برای کنترل توده ھا، استفاده از 

  ...تسرکوب فاشیستی اس
     ھنگامی کھ جنگ رخ داد، کمونیست ھا متکی بر این 
ج از آن بودند . الگوی تئوریک و نتیجھ گیری ھای سیاسی منت

ظھور فاشیسم را نشانھ درستی این فرضیھ می پنداشتند اما خیلی 
وقتی امپریالیست ھا .  زود تمام پایھ ھای این تئوری فرو ریخت

ای مولده و تکنولوژی ھستند، نشان دادند کھ قادر بھ رشد نیروھ
نظریھ پردازان حزب کمونیست شوروی و بقیھ احزاب 
کمینترن، نظریھ ھای خود را بھ نتیجھ منطقی رساندند و اعالم 

امپریالیسم " مترقی" و " ضد فاشیست"کردند، آنھا جناح ھای 
  ! ھستند

     این نظریھ با تحلیل لنین از قوای محرکھ سرمایھ داری در 
پریالیسم و رابطھ اقتصاد و سیاست در این عصر در عصر ام
کانون تحلیل لنین این بود کھ نظام سرمایھ داری در . تضاد بود

مرحلھ امپریالیسم، بحران بزرگ خود را بھ ناچار از طریق 
  حل ) یعنی سیاست در عالی ترین مرحلھ و اوج خود(جنگ 

 از رونق می کند و با تجدید تقسیم جھان، می تواند دور جدیدی
اما کمینترن، لنینیسم را در . و سودآوری را برای خود کسب کند

بی . بسیاری جھات ازجملھ در این زمینھ، فراموش کرده بود
دلیل نیست کھ کمینترن و حزب کمونیست شوروی، قادر بھ 

تئوری ھای مکانیکی و . تحلیل از ماھیت جنگ جھانی دوم نبود
" مترقی"و " د فاشیستض"غلط کمینترن در مورد جناح ھای 

امپریالیسم تا چندین دھھ، کمونیست ھا را در دور باطل انتخاب 



    ١٩ه شمار   بذر    صفحھ
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سرگردان کرد و اجازه " دمکرات"و " فاشیست"میان جناح ھای 
داد کھ لیبرالیسم و رفرمیسم، تحت پوشش مارکسیسم در صحنھ 

  .ھا ی سیاسی، خود را مطرح کنند
ش بین المللی      با توجھ بھ نفوذ این نظریھ ھا در جنب

کمونیستی و نبوِد یک تحلیل صحیح ماتریالیست دیالکتیکی از 
محرکھای سرمایھ داری جھاني، و با اشاره بھ اینکھ جنبش 
کمونیستی نتوانست از بحرانی کھ گریبانگیر نظام سرمایھ داری 
جھانی شده بود برای انجام انقالبات سوسیالیستی اصیل در اروپا 

 عجیب نیست کھ بخش قابل توجھی از ،)٧(بھره برداری کند 
روشنفکران غرب، مانند افراد مکتب فرانکفورت کھ زمانی 
مارکسیسم را سالحی برا، برای نقد  نظام سرمایھ داری یافتھ 
بودند  و نسبت بھ تغییر جامعھ از طریق انقالب سوسیالیستی 

خود بھ منزلھ یاری رساندن بھ " نظریھ انتقادی"امید داشتند و بھ 
دارک فکری این انقالب می نگریستند، تبدیل بھ نظریھ پردازان ت

  . نظام سرمایھ داری پس از جنگ جھانی دوم در آلمان شدند
 ....داردادامھ 

 
*Reichtagsbrandverordnung -- Reichstags Fire Decree 
“defend against communist acts of violence 
endangering the state”. 
 ** Ermächtigungsgesetz -- Law for Ending the 
Suffering of the People and Empire 

  
" شخصیت اقتدارگرا"، پیرامون موضوع   موسسھھایپژوھش -١    

مطالعاتی در باب از پیش شروع شده بود کھ در کتابی تحت عنوان 
   چاپ شد١٩٣٦ در سال اقتدار و خانواده

      Studien Uber Autoritat und Familie  
البتھ . این کتاب شامل سھ مقالھ از ھورکھایمر، فروم و مارکوزه بود

ھمکاری می کرد و نمی توان او را  موسسھ فروم مدت کوتاھی با این
. محسوب کردنظریھ انتقادی از اعضای مکتب فرانکفورت و  

او شکل . گرایش کلی کتاب را ھورکھایمر در مقدمھ شرح داده است
را محصول جنبھ ھای فرھنگی جامعھ " دارگراشخصیت اقت"گیری 
و خانواده و دیگر نھادھای اجتماعی ) ارزش ھا و اعتقادات(مدرن 
  .می داند
 آمریکایی، در کتاب بسیار - آرنو مایر، تاریخ پژوه یھودی- ٢

 عملکرد چرا آسمان تاریک نشد؟مستند و تکان دھنده ی خود بھ نام  
ی مردم یھود را در چارچوب گوناگون ھیتلر، از جملھ کشتار جمع

اھداف و چشم انداز کلی طبقھ حاکمھ آلمان قرار داده و بررسی می 
" جبھھ شرقی"او در این کتاب نشان می دھد کھ ھیتلر دشمن  .کند

" جبھھ غربی"و دشمن ) یعنی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی(
ست و را اصال بھ یک چشم نمی گری) یعنی بریتانیا و آمریکا و غیره(

  . نسبت بھ آنان دو رویکرد کامال متفاوت داشت
خاطر آینده، نگاھی بھ گذشتھ، بھ  مقالھ بسیار جالبی بھ نام بھ - ٣

تاریخ  (سرویس خبری جھانی برای فتح از انتشارات آشویتس کنیم
  :می نویسد)  ٢٠٠٥ ژانویھ ٣١

آرنو مایر می گوید، در طول جنگ جھانی دوم، ارتش سرخ "  
 میلیون یھودی ساکن قلمروھای ٤و نیم میلیون تن از شوروی یک 

آمریکا و انگلیس بھ . تحت اشغال یا مورد تھاجم آلمان را نجات داد
این دلیل کھ شوروی سوسیالیستی و مارکسیسم انقالبی در میان 
بسیاری از یھودیان نفوذ داشت می خواستند حضور یھودیان را در 

خواستند افکار عمومی ضد آنان می . کشورھای خود محدود کنند
امپریالیست و طرفدار شوروی را تضعیف کنند و بھ جای آن 

می خواستند . احساسات شوونیستی و میھن پرستانھ را دامن زنند
جنگ را طوری پیش برند کھ بھ نقشھ ھای امپریالیستی آنان خدمت 

با وجود آنکھ بھ خاطر جنگ با آلمان مجبور بھ اتحاد با شوروی . کند
 بودند اما در ھمان جریان جنگ، تدارک رویارویی آینده با شده

پس از شکست آلمان ھیتلری، دولت ھای متفق . شوروی را می دیدند
 میلیون آلمانی را بھ عنوان کسانی کھ در دوره جنگ مرتکب ٣

 تن ١١. جنایت شده بودند شناسایی کردند اما یک میلیون محاکمھ شدند
. دیگر حبس ھای کوتاه مدت گرفتندچند تن . بھ مرگ محکوم شدند

بیشتر آنھا بھ پرداخت جریمھ محکوم شده یا از شرکت در مقامات 
.  تقریبا ھمھ ی آنھا بخشوده شدند١٩٥١در سال . دولتی منع شدند

سرمایھ داران بزرگ، مانند کروپ کھ کارخانھ ھای خود را با نیروی 
.  را پس گرفتندکار اردوگاه ھا می چرخاندند، تمام دارایی ھای خود

بھ دار آویختھ ) اردوگاه مرگ یھودیان(فرمانده ی نازی در آشویتس 
 کھ مسئول اجرای کشتار .اس.اس ھزار عضو مؤثر ١٠شد اما از 

  ". نفر محکوم بھ حبس ھای کوتاه مدت شدند٧٥٠آشویتس بودند تنھا 
 سرویس جاسوسی ایاالت متحده آمریکا و نازی ھا  کتابی بھ نام  

می نویسد پس از پایان جنگ جھانی دوم، گودا . دبلیو. جينوشتھ 
را بھ آمریکا آورد . اس.آمریکا ھزاران تن از نازی ھا و افسران اس

  .تا گرایش ھای کمونیستی در میان مھاجرین را شناسایی کنند
ھانا  برای نقد جدی و مارکسیستی نظریھ ی  توتالیتاریسم - ٤
باب نوشتھ  از این ممکن نیست؟آیا بھتر :  دمکراسی بھ کتاب آرنت

 سوسیالیسم بورژوایی و دمکراسی فصل( رجوع کنید آواکیان
ھمچنین ). نظریھ توتالیتاریسم و نقش سیاسی آنبخش  بورژوایی 
 کھ بھ تحلیل ماھیت جنگ راھی دیگر بھ نام  باب آواکیاناثر اخیر 

 Another  Way/ Bob Avakian            جھانی دوم می پردازد
http:\revcom.us  

بھ تحلیل ریشھ ھای )  پوالک ونویمان( دو تن از افراد موسسھ - ٥
. اقتصادی بھ قدرت رسیدن رژیم ناسیونال سوسیالیست ھیتلر پرداختند

ھر چند تحلیل ھای او از پایھ .  بود موسسھنویمان، مدت کوتاھی در
مارکس اقتصاد سیاسی ھای اقتصادی رژیم فاشیستی آلمان نشانی از 

، امپریالیسم بھ مثابھ آخرین مرحلھ ی سرمایھ داریو تحلیل لنین از 
ندارد اما اثر او یکی از آثار کالسیک مارکسیستی آن دوره محسوب 

سرمایھ داری بھ اعتقاد نویمان، فاشیسم، رژیم سیاسی نظام . می شود
سرمایھ داری "البتھ خود وی عنوان . انحصاری دولتی است

پوالک کھ بھ حلقھ درونی مکتب .  آن می دھدبھ" انحصاری توتالیتر
" سرمایھ داری دولتی" فرانکفورت تعلق داشت، رژیم ھیتلر را نظام 

توصیف کرد کھ در آن انگیزه سودجویی جای خود را بھ انگیزه 
تلقی نمود کھ در آن " نظم نوینی"قدرت طلبی داده است و آن را بھ 

در آمده " م بر جامعھاصل راھنما و حاک"عقل تکنولوژیک بھ صورت 
  )٢٧- ٢٦، تام باتامو،  ص مکتب فرانکفورت. (است
٦ - R. Palme Dutt- Fascism and Social Revolution: 

A Study of the Economics and Politics of the  Extreme 
Stages of Capitalism in Decay 

برای نقد مارکسیستی  این کتاب و بھ طور کلی تحلیل ھای 
 آمریکا در سراشیب کمینترن در مورد امپریالیسم، بھ  کتاب اقتصادی

نوشتھ ریموند لوتا )  در باره ی تئوری بحران عمومي(فصل سوم 
 R. Lotta /America In Decline                     .رجوع کنید
 تغییراتی کھ در اغلب کشورھای اروپای شرقی رخ داد، نھ - ٧

در واقع بھ قدرت رسیدن . بود" رژیمتغییر "انقالب سوسیالیستی بلکھ 
اپوزیسیون دموکرات با کمک ارتش سرخ و بر پایھ توافقات بین 

  .المللی شوروی با کشورھای امپریالیستی فاتح جنگ دوم بود
♣♣♣♣  
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