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ﺑﺮﮔﺰاری ھﺸﺖ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی اﯾﺮان ـ ﺑﻮﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ـ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﻣﮭﻢ
ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز ﻧﻮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ از ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﮫ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﮭﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ارج
ﻧﮭﺎد .ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺎﻧﺰدھﻢ آذر از زاوﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای  ٨ﻣﺎرس
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ.
ھﻤﺮاھﯽ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ١٦آذر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮫ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮕﯽ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ از
ﺗﻤﺎم رﻓﻘﺎی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،اﻋﻢ از ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز
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.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ  ٨ﻣﺎرس در
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻮن
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﻮد .ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی
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 ﻻﯾﻨﻔﮏ از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و آﮔﺎھﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ در ﮔﺮو از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﮭﺎدن داﺋﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺘﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رادﯾﮑﺎل
رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ
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
را در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ راه ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ واﻗﻌﯽ و
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﻮار ﺷﻮد.
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در ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎی ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ
در داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
رادﯾﮑﺎل در ﺟﻨﺶ زﻧﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ
اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ ﺑﮫ درک
ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﺮی از ﻣﺴﺌﻠﮫ زن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮی از
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺪام ﺻﺤﻨﮫ
ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ھﻤﯿﻦ رو ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ "ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ" ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺤﺜﮭﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺟﺪی ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﭼﭗ در ﺣﻮزه زﻧﺎن داﻣﻦ زد و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺒﺎر آورد.
در اﺑﺘﺪا "ﮐﻤﭙﯿﻦ" ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﮭﺮه ﻧﻤﺎﺋﯽ ھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ
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از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر از ﻓﻀﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮاﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎدﻻﻧﮫ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺪف ﻧﮫ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﯿﻞ و
ﻣﺮدﻣﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﻮازي ،ﭼﮭﺮه ﺳﺎزﯾﮭﺎی
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﻌﯿﻦ
ﺳﻮد ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻢ و ﻓﺘﻮای " آﯾﺖ اﷲ ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﻲ" ﯾﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﮫ
ھﺮدو.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﮭﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ -و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ – ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ھﯿﭻ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دروغ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
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
ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﻓﺮد
ﻣﺘﺮﻗﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دروغ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن " اﺳﻼم
ﺿﺪﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﺪارد!" ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دار اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﮫ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ
واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ و آﻣﺎده آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﻻزم در اﯾﻨﺮاه را ﺑﭙﺮدازد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ آن و ﻓﺮازھﺎی
ﺑﺰرگ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﮫ ﻣﮭﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ١٦ .آذر ،٣٢
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ، ٣٢در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ.
دﻓﺎع دﻟﯿﺮاﻧﮫ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٥٨از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﻮرش ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ در ﺳﺎل  ١٣٥٨ﺑﯿﺎن
دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﻮد ١٨ .ﺗﯿﺮ  ٧٨در
ﯾﺎدھﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺎن راﺳﺘﯽ و دروغ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺘﮫ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮوی آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ
زن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺿﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ دروغ و ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ دﻓﺎع از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﺤﺜﮭﺎی ﻧﻈﺮی و
ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻢ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ،ﻣﺪارس و  ...ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زﻧﺎن آﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار
ﮐﺮده و آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و راھﮑﺎرھﺎی اﺻﻮﻟﯽ و
واﻗﻌﯽ را در ﺟﮭﺖ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آری ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺟﮭﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از ھﯿﭻ
ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮد .دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ و زﻧﺎن ﭼﭗ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﭗ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮرش را در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻨﺪ
)(٣
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ دﻋﻮاھﺎی ﻣﯿﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه و ھﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوج ﺗﺎزه ای ﯾﺎﺑﺪ و
آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﮫ رﻗﻢ زﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻓﺸﺎی ﻣﺎھﯿﺖ ھﺮ دو ﻃﺮف
اﯾﻦ دﻋﻮا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺖ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺷﺎن
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ھﻢ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺣﻮل دار و دﺳﺘﮫ
ﺑﻮش .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﻮاھﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ھﯿﭽﮑﺪام ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای
آزادی زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ ...اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ٤

ﺷﻤﺎره ١٦

ﺑﺪون رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
آﻻﻟﮫ )  ٨ﻣﺎرس ( ١٣٨٥
ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺎن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای دارد .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ .وﻟﯿﻜﻦ در
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ )و ﮐﻼ ھﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ( ﺑﺤﺜﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﺪ .ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻮدات ﻣﺬھﺒﯽ،
اﺳﺎس آن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و دﯾﻦ ﺳﺎﻻراﻧﮫ
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻛﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از آﯾﺎت اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﺳﻤﺎﻧﯽ آﯾﮫ ٣۴
ﺳﻮره ﻧﺴﺎ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﺮا ﻛﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی
ﺑﺨﺸﯿﺪه؛ از آن رو ﻛﮫ ﻣﺮدان از اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺮج
ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدان
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
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدان ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رادﯾﻜﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻛﮫ در آن اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮار ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪه ،ﺑﮫ
دور اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرز ﺳﻨﺘﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ آن ﺣﺠﺎب )ﭼﮫ اﺟﺒﺎری ﭼﮫ اﺧﺘﯿﺎری( اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺪه ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن
اﺳﺖ .ﺣﺠﺎب دﯾﻮاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﯾﻤﻠﻚ ﻣﺮدان از دﺳﺘﺮس
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.
از ﻣﻨﻈﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آﻧﺎن
ﺑﮑﺎر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻨﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﻤﮫ
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﺗﻔﻜﺮات ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻌﺎر "ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ زن از ﺑﯽ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﺮد اوﺳﺖ" ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺠﺎب
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ زن را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد او را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺑﺮای آزادی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه آﻧﺎن
در ﺟﮭﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺬر

ﺻﻔﺤﮫ
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اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر
ﺗﺤﻘﯿﺮ را ﺑﺪور زﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﮫ اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮ دارد ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺳﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺣﮑﺎم
ﻣﺮدﺳﺎﻻر از ﻗﺪرت و ﺧﺸﻢ زﻧﺎن ھﺮاس دارﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ از
ﮐﻨﺘﺮل آﻧﮭﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روزﻣﺮه از ھﺮ راه و
روﺷﯽ در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﺧﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی را ﺟﮭﺖ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻛﺎھﺶ ﺳﮭﻤﯿﮫ دﺧﺘﺮان ﺟﮭﺖ ورود ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ
دﯾﮕﺮ ،ﺳﺨﻨﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ و زاﯾﺶ ﻣﺪام
زﻧﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن در ﭘﺴﺖ
ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ در ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﺪه دارد .زﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ اﻛﺜﺮا ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﮔﺮی ،ﻣﻨﺸﯿﮕﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﻛﮫ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از آﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﺟﺪا از ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﻘﺎت ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺪون از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﻘﺎت
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﻈﺎھﺮ ﺳﺘﻢ اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻟﺰوم اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮ
از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از
اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﻔﻌﺖ دارﻧﺪ .زﯾﺮا ﺳﺘﻢ ﺑﺮ
زن از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ  ٨ﻣﺎرس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان و در داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎﻧﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﻧﭽﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودی
آﻏﺸﺘﮫ ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳﺖ
ﻛﮫ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻛﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺖ
ھﺎﯾﯽ ﯾﻜﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ  ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﮫ ﻣﺮدم از ھﺮ ﮔﺮوه و ﻗﺸﺮ و ﻃﺒﻘﮫ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮد .روز زﻧﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده را اﻓﺸﺎ و
ﻃﺮد ﮐﺮد .روز ﻓﺎﻃﻤﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه زن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و
ﻣﻄﯿﻊ اﺳﺖ ﻧﮫ زن آزاد و ﻣﺨﺘﺎر.
وﻇﯿﻔﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز و رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
ﻏﻠﻂ اﺧﻼﻗﻲ ،ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﮐﻨﺎری
ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
اﺻﻞ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن در
اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ھﻤﺴﻮﯾﯽ و اﺗﺤﺎد زﻧﺎن
ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﺮوز ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮭﺖ اﺑﺮاز اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ■ .

ھﻤﺮاه ،ھﻤﺪل ،ھﻤﺼﺪا ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮ را ﻓﺮﯾﺎد
ﻛﻨﯿﻢ!

ﺑﺬر

ﺻﻔﺤﮫ ٤

ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺬر

ﺑﮭﺎر در ﺧﺎوران!
"ﺑﺎ ﯾﺎد ھﻤﮫ ﯾﺎران ،رﻓﻘﺎ و ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٣٦٠و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٦٧ﭘﺲ از "ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ" ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ
ای و ﺑﮫ ﺟﺮم ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎد ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮﮐﺮان ،ﻣﺸﻌﻞ
داران آﮔﺎھﯽ در ﺷﺐ ﺟﮭﻞ ،ﭘﯿﺎم آوران ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﺒﺮد در
ﺳﯿﺎھﭽﺎﻟﮭﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬھﺒﯽ .ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﻣﺎدران  ،ھﻤﺴﺮان،
ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ،
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺎوران ھﺎ را ﮔﻠﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ".
ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٦٧ﻧﺸﺮﯾﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺬر
ﺗﮭﺮان ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺎران ﺑﮭﺎری،
ﺻﺒﺢ ﭘﺎﮐﯿﺰه و دﻟﭙﺬﯾﺮی داﺷﺖ .اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ،در ﺟﺎده ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ﺗﮭﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده وراﻣﯿﻦ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﻣﺎدران و
ھﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻮی ﮔﻠﺰار
ﺧﺎوران رﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل ﺑﮭﺎر را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪش ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺧﺎوران
ﺑﮭﺎر ﺣﺎل و ھﻮای دﯾﮕﺮی داﺷﺖ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﺎوران ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮭﺎر
ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﮫ ﭘﺮ از ﮔﻠﮭﺎی ﺳﺮخ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮭﺎرﻣﺎن را
در ﺧﺎوران در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﮭﺎی ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺳﻔﺮه ھﻔﺖ ﺳﯿﻦ
ﻣﺎ ﺧﺎک ﺧﺎوران ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ درود و ﺳﻼم ﺑﮫ ﻓﺮدای آزادی ،ﺳﺎل
ﻧﻮ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮا از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن،
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮي ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺣﻀﻮر ﺑﮫ ھﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﮔﻠﺒﺎران
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮔﻞ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در

ﺷﻤﺎره ١٦

ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر و اﻣﯿﺪوار ،ﻣﺎدران و
ﭘﺪران داﻏﺪﯾﺪه را در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻋﺸﻖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻋﺪه ای از ﭘﺪران ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن
را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﺎ
ﺷﻮر و ﺣﺎل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ آﻣﺪن
ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪ.
از زراﻓﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وﺟﻮدﯾﮑﮫ اﺛﺮات زﻧﺪان در او ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ ﻟﺐ
ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد .او ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد:
"ﻣﺎ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﻢ...ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺮوی
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﮫ ﮐﻢ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه دارﯾﻢ  .در ﺑﺪن ﻣﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺳﻠﻮل ھﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﺗﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺪن ھﺴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ آﻧﮭﺎﺳﺖ ".او ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد آن ﻋﺰﯾﺰان ﮔﻔﺖ" :ﻣﮭﻢ
ﺗﺮ از ﯾﺎد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻓﮑﺎرﺷﺎن  ،اھﺪاﻓﺸﺎن و
راھﺸﺎن را اداﻣﮫ دھﯿﻢ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ ".ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن
زراﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ" :ﯾﺎد آن ﻋﺰﯾﺰان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﻮد راھﺸﺎن".
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن زراﻓﺸﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﻀﺎر ﺷﻌﺎر "زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺮ دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺒﺮز
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﮫ ﺳﺮود
آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻋﻼن ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ راس ﺳﺎﻋﺖ
ده و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
دﺳﺖ در دﺳﺖ و ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺎن در ﺧﺎوران ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺮاﻧﮫ
ﺳﺮودھﺎی "ﺑﺮ ﭘﺎﺧﯿﺰ"" ،زده ﺷﻌﻠﮫ در ﭼﻤﻦ" و "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل"
را ﺳﺮ دادﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺰار رﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮫ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺳﭙﺎﺳﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ )ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٦٠ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران رژﯾﻢ اﻋﺪام
ﺷﺪ( رﺳﯿﺪﻧﺪ دور ھﻢ ﺣﻠﻘﮫ زدﻧﺪ و ﯾﺎد زن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﻮران ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺮزم ﺳﯿﺎﺳﯽ او را ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺲ از
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
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻇﮭﺮ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رھﺒﺮان
و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ ﻋﮭﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﺸﺎن
از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺠﺪدا اﻋﻼن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ  :ﺳﭙﯿﺪه در
ﺣﺎل دﻣﯿﺪن اﺳﺖ■ .
ﺟﻤﻌﮫ  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٥

اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ  " ٢ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد؛ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﮫ! "
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ  ٢٨ﺳﺎل زن ﺳﺘﯿﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ؛
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻃﺮﺣﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و
ﻋﺮاﻗﯽ ھﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﮭﺎدن ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی
آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ﺧﻮد و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن در اذھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎ ﺑﮫ ھﻢ
ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮ آﯾﻨﺪه
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ■.

ﺑﺬر

ﺷﻤﺎره ١٦

ü

ﺳﻮرﻧﺎ ھﺪاﯾﺖ

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

ﻣﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﮫ ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر را در ﻃﯽ  ٥ﺳﺎل
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ:
ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان و اﯾﺮان
ﮔﺰﯾﺪه ھﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ژﻧﺮال ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﮫ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺳﻠﯽ
ﮐﻼرک

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

وﺳﻠﯿﮑﻼرک ژﻧﺮال ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺗﻮ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﯾﻮﮔﺴﻼوی در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮭﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .او ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 www.stopiranwar.comرا در ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﻨﮓ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﻨﮓ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از او ﺳﺆال ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ او ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻋﺮاق )ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ و
وﻗﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺷﺪ( ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ دھﺪ او ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ:
ﺗﺎرﯾﺦ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺪود  ١٠روز
ﭘﺲ از  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠١ﺑﮫ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﯾﮑﯽ از
ژﻧﺮاﻟﮭﺎ ﻣﺮا ﺑﮫ درون اﺗﺎﻗﺶ ﺻﺪا ﮐﺮد و اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق ھﺠﻮم ﺑﺒﺮﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻠﯽ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ" :ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻢ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻧﺪارﻧﺪ" .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ " :آﯾﺎ

ﺻﻔﺤﮫ

٥

آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺻﺪام ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ " او ﮔﻔﺖ" :
ﻣﺪرﮐﯽ در آن ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
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".
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﮫ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ.
در آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻤﺒﺎران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ و
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق اﺳﺖ او ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش رﻓﺖ و ﯾﮏ
ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮوز از ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮرش از ﺑﺎﻻ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﮫ  ٧ﮐﺸﻮر را در ﻣﺪت  ٥ﺳﺎل
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳﭙﺲ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﯿﺒﻲ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ،
ﺳﻮدان و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺮان را ﺑﮫ زاﻧﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ در آورد.
ژﻧﺮال ﮐﻼرک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪاران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮫ را ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﮫ ﻏﯿﺮ اﺟﺒﺎري ) (١ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
را ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد در ﺟﮭﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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 اﺧﺘﻼﻓﺎت ﯾﮏ
ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ) (٢را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
در آن ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﻣﻮر زﻧﺪان
اﺑﻮﻗﺮﯾﺐ و ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن آﻧﺮا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد .وﻇﯿﻔﮫ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزادی و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دادن ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ژﻧﺮال ﮐﻼرک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﻮش ﺑﮫ واﺳﻄﮫ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ دادﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ:
" او ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا در اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﮓ
ﻋﺮاق از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ھﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ"■.
١)Non-binding resolution
٢) military commission

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻨﺞ زداﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
Time for Détente With Iran
Ray Takeyh
March/April ٢٠٠٧ From Foreign Affairs,

در راﺳﺘﺎی ﻣﮭﺎر ﮐﺮدن ﮐﺮدن رﺷﺪ ﻗﺪرت اﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺸﺮوط و ﺗﻼش در
ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن رژﯾﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﺻﻔﺤﮫ ٦

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﻨﺞ زداﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﻋﻄﺎی ﺷﺎﻧﺲ
از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮات و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﮔﺮاھﺎ در ﺗﮭﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ
راﻧﺪن ﻧﯿﺮو ھﺎی ﺗﻨﺪرو و ﺑﺮ ھﻢ زدن ﻣﻮازﻧﮫ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻧﮭﺎ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﻨﺪان واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﮫ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﻨﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻣﻼھﺎ را در
ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺗﻤﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن اﯾﺮان ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ
دھﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎ اﺧﯿﺮ ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮم ھﺎی ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺟﻠﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﯾﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم را
ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻣﻨﻔﻌﺖ
ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ و ﺳﺒﺐ
ﻗﻮی ﺷﺪن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ھﯿﭻ
ﮐﺸﻮری در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﻄﻊ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﺗﺮورﯾﺴﻢ
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
آﻟﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊ و
ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد دﯾﮑﺘﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ
اﯾﺮان ﯾﮏ ﻗﺪرت در ﺣﺎل ﺻﻌﻮد اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎن دھﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از
ﺗﻨﺪروی ھﺎی رژﯾﻢ در اﯾﺮان ھﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﻨﺞ زداﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺬﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ھﺪف ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ و از
ﺳﺮﮔﯿﺮی رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ  ،ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮدن
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
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺬﮐﺮات اوﻟﻮﯾﺖ دوم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﮭﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در
آﯾﺪ و از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫ ای ﺑﺮای
اﯾﺮان در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺎھﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺰب اﷲ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮی را در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺣﺰب اﷲ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻮﻗﻒ
ﺣﻤﻼﺗﺶ ﺑﮫ اﺳﺮاﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺣﺰب اﷲ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آن ﮔﺮدد .در اﯾﻦ راه ﺗﮭﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪﮐﻤﮏ ھﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺑﮫ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﮑﻨﺪ■ .

ﺑﺬر
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ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ:

 ٣٠٠اﺳﭙﺎرﺗﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن

ﺑﺎرﺑﺪ ﮐﯿﻮان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ ﺟﺮات ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﮫ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  ٣٠٠ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﺎح ﺣﺎﻛﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ را ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﻤﮫ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ :ﻧﺒﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ
"ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻞ" در ﺳﺎل  ٤٨٠ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ .اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﻗﻮای
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺧﺸﺎﯾﺎر اول ﺷﺎه ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﮫ رھﺒﺮی "ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس" ﺷﺎه اﺳﭙﺎرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﺑﮫ آن ﻧﺒﺮد و واﻗﻌﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎره آن ،ﺑﺎز ﺧﻮاھﻢ
ﮔﺸﺖ .وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﻛﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮادران وارﻧﺮ ،ﻗﺼﮫ آن ﻧﺒﺮد
را ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر"ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﯿﻠﺮ" ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺪه ای ﻛﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﻧﯿﺰ "ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺪن ھﺎ" اﺳﺖ.
ﻗﺼﮫ  ٣٠٠ﺣﻮل ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻧﻈﺎم ،دو ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ،دو
ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﯿﺎر و ارزش ،ﺑﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻚ ﻃﺮف ﻏﺮب
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﻠﺤﺸﻮری و
ﻓﺪاﻛﺎری اﺳﺖ ،و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺮق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ وﺣﺸﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺧﺪاﯾﮕﺎﻧﯽ و اﻃﺎﻋﺖ
ﻛﻮرﻛﻮراﻧﮫ .در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ از ارزش ھﺎ و ﺿﺮورت
ﻓﺪا ﻛﺮدن ﺟﺎن در راه ﺣﻔﻆ آﻧﮭﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻛﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﮭﺎﺟﻤﯽ
ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ زور ارزش ھﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻏﺮب را ﻛﻨﺎر زده،
ارزش ھﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ اﮔﺮ آﻣﺎج ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ "ﭘﺎرﺳﯽ"
ﺑﻮدن ﺿﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از اﯾﻨﺴﺖ .ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎد و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﯾﻚ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ ﻛﮫ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮی
ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ آن دﻧﯿﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺪن و ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ھﯿﻮﻻﺋﯽ زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ای ﻛﮫ ارﺗﺶ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه در ﻣﯿﺪان رھﺎ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﻤﺎد "ﺗﺮورﯾﺴﻢ" اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﻗﺮﻋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ھﺎ
ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ھﻔﺖ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ
ﻧﻈﯿﺮ  ٣٠٠ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﺷﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﻛﮫ ﺿﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻋﺮاﻗﯽ ھﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ھﻨﺮی در رده ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻧﺪارد
و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﻨﺠﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮوش ھﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و ﻛﺎری ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻜﻨﺪ
را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .ﻧﻤﺎدھﺎ و دﯾﺎﻟﻮگ ھﺎ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﮫ
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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
ھﺎ را ﻗﺒﻼ از دھﺎن ﺟﺮج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ! ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ،در
ﺻﺤﻨﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ اﺳﭙﺎرت ﻛﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﺑﺮای اﻋﺰام ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﺳﺪ
ﻛﺮدن راه ارﺗﺶ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ذھﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی دﻋﻮاھﺎی اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻛﻨﮕﺮه و ﻛﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻛﺸﺎﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﺤﻨﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن
"آرﻛﺎدﯾﺎﯾﻲ" اﺳﭙﺎرت ھﺎ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺟﻨﮓ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺮس ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺮك ﺟﺒﮭﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺑﮫ وﺿﻮح ﺑﮫ ﯾﺎد ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮدﯾﺪی ﻛﮫ اﻣﺮوز در
ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽ اﻧﺪازد و اﯾﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﺤﻨﮫ ﭘﯿﺶ از اﻋﺰام ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﺑﮫ
ﮔﺬرﮔﺎه "ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻞ" ﻧﯿﺰ ،ﺷﺎه ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای "اﺳﺘﺨﺎره" ﺑﮫ ﻣﻌﺒﺪ "دﻟﻔﻲ" ﻣﯽ رود ﺗﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ را از زﺑﺎن ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻛﮫ "اوراﻛﻞ" ﻧﺎم دارد ﺑﺸﻨﻮد.
ﻛﺎھﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻼم "اوراﻛﻞ" را ﺑﺮای وی ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺒﺮ
از ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﺮگ ﺷﺎھﯽ ﻛﮫ از اﺧﻼف "ھﺮاﻛﻠﺲ" اﺳﺖ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎه ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﻣﺼﻤﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اراده اش ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج او از
ﻣﻌﺒﺪ ،ﯾﻜﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﭙﺎرﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﮫ
ﻛﺎھﻨﺎن ﻛﯿﺴﮫ ھﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺳﻜﮫ ﻃﻼ ﻣﯽ دھﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ ،ﻧﻘﺸﮫ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﺑﻮده
ﺗﺎ او را از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎدی از ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺠﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﻜﺎ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  ٣٠٠ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ
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.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ھﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻛﺘﺎﺑﮭﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺼﻮر در آﻣﺮﯾﻜﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﯽ ﻛﺮده اﻧﺪ  ٣٠٠آﻣﯿﺰه ای از ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﺎزي،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻛﺸﻦ و ﺳﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص را ﺑﮫ ﺣﺪ
ﻛﺎﻓﯽ ارﺿﺎء ﻛﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭼﮭﺮه ھﺎ و رﻧﮕﮭﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،اﻏﺮاق ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺼﻮر
اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻣﻮﺛﺮی
دارﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﻛﻤﮫ از آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﺑﺰار ﻓﻜﺮﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آﻣﺮﯾﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .در دھﮫ  ١٩٣٠و  ١٩٤٠از ھﻤﯿﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺿﺪ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .در زﻣﺎن اوج
ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در آﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﭘﻠﯿﺪ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ ھﻤﮕﯽ ﭼﮭﺮه و
ﻟﺒﺎس ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را داﺷﺘﻨﺪ .در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد ،ﯾﻜﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ در داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روس ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﮫ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ھﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ .و
ﺣﺎﻻ ﻛﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻜﯿﻢ و ﺑﺴﻂ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ اش
ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای دارد" ،دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ" ﺑﮫ ﺻﻔﺤﺎت
ﻛﺘﺎﺑﮭﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﯿﻠﻢ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  ٣٠٠اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﮭﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﺮﯾﻜﺎ،
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﺠﻮ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎ و ﻧﯿﺮوی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
و ﻣﻮاﻓﻖ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮭﮫ ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻛﮫ

ﺑﺬر
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ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اش ﻧﺎراﺿﯽ و ﻋﺎﺻﯽ و ﺑﯽ آﯾﻨﺪه
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
ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ﻛﮫ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺴﯿﺠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ روی ﻃﯿﻒ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ اﻓﻜﺎر ﺷﺪﯾﺪا
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻚ اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺑﮫ دل آﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ،
ﯾﻚ ﻧﻜﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ در ﺻﺤﻨﮫ اوﻟﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽ و
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس و ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﻇﺎھﺮ و
رﻓﺘﺎر و ﻛﻼم ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺧﺒﺮ از ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺑﻮدن او ﻣﯽ دھﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ھﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاه ﺑﻮدن ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه و
ﭘﺎرﺳﯿﺎن را ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ارزش
ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻛﻢ ﻧﯿﺎورد! ﺑﺪون ﺷﻚ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻚ ھﻤﺎن
ﻗﺸﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺬھﺒﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد و
روی ھﻤﯿﻦ ﺑﺎورھﺎ ،ﻓﻜﺮ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ﻧﻮﺷﺖ و از ﺟﻨﺠﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻛﮫ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد روﺑﺮو ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه و ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از زاوﯾﮫ ای ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﻓﺸﺎی ﻣﻀﻤﻮن و
اھﺪاف اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
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
"اﯾﺮاﻧﯿﺖ" و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﺎرﺳﯽ –
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻨﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار "اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻲ" ﺷﻮد و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﺣﺮﺑﮫ اي ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﻲ ،ﺧﻮد را از اﻧﺰوا ﺧﺎرج
ﻛﻨﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺮف از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ٢٥٠٠
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ﻣﯽ زﻧﺪ ﻛﮫ ﺧﻮد در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دھﮫ اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ ﻛﺎری ﺟﺰ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻗﻠﺐ
واﻗﻌﯿﺖ و واروﻧﮫ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻧﻔﯽ "ھﻮﻟﻮﻛﺎﺳﺖ" ﻓﻘﻂ
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
رگ ﻏﯿﺮﺗﺸﺎن ﺑﯿﺮون زده و از اﯾﻨﻜﮫ ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
وﺣﺸﯽ و ﺑﺪﻗﯿﺎﻓﮫ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻨﺪه دارﺗﺮ
از ھﻤﮫ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی "ﺻﺪای آﻣﺮﯾﻜﺎ" ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﺻﺮار
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه و دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه
ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺑﻮش" ﺑﻮد! ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﺮد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آزادﯾﺨﻮاه ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد را در ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻛﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺮ ﻛﺎر ﺑﯿﺎورد! در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
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!!
...اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ٩
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œ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر روز ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺻﻼﺣﭽﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
دوﺷﻨﺒﮫ  ۶ﻓﺮوردﯾﻦ  ٢۶ - ١٣٨۶ﻣﺎرس٢٠٠٧
اﺧﺒﺎر روز :آﻗﺎی اﺻﻼﺣﭽﯽ ،اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد وﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ واﻗﻌﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟
.
ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺻﻼﺣﭽﯽ :ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اذھﺎن ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ 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
اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺴﺎس
اﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺮﻓﯽ زد ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ زدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎاﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺧﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد وارد ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎ
از  ١٪ﺗﺎ  ٩٩٪در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
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.
از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای
ﻣﺸﮭﻮری را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺑﮫ دﻓﺎع از اﻗﺪام آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ھﻨﻮز ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان از اﺳﺘﺒﺪاد ،در ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ دارد؟
.
□ در آﻧﺰﻣﺎن ھﯿﭽﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ 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 ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری اﻋﻢ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دھﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ای
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻟﯿﺒﺮال ھﺎی
ﭘﺮو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋﺪم ﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺑﺬر
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ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺮﺧﻮردﮔﺎن دوم ﺧﺮداد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ھﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ
رادﯾﮑﺎل ﮐﮫ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮان
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.
■ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ »ذھﻨﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ«« ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﯿﺪ .ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ در ﺑﺮوز آن ﻧﻘﺶ
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
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوم ﺧﺮدادی ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران آﺷﮑﺎر ﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﺻﻮﻻ 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
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ھﺎﺷﻤﯽ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮔﺬﺷﺘﮫ و ھﻤﮕﺮاﺋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻃﯿﻒ
ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی از
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺳﻠﺐ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﻠﯽ ھﺮﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻧﯿﺮوھﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻦ
ذھﻨﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ
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
از اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ » ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ« ﮐﮫ
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
دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻟﺒﮫ ﺗﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻮﺷﯿﺎری و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ در ﯾﮏ
زﻣﺎن و در ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ دو ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ.
ھﻤﻮاره ﮔﺮوھﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻀﺎد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده
اﻧﺪ و در اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻢ
اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﻋﺪه ای ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻣﺸﺨﺼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
.
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ و
ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
اﻻن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺎت آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ
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
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺳﻮم در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدﻻت وارد ﺑﺎزی ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎ
درﺑﺎره اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در آن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮوﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ دارد ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺪت آﻧﺮا
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
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.
■ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ )ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﺮ دو ﺳﻮی ﺟﻨﮓ اﻓﺮوز ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯿﺮوھﺂی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ؟
□ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﺴﺮی ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ دارد .ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی
ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و در ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اﻧﺠﺎم
دھﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﮐﮫ در دو
ﺧﺼﯿﺼﮫ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ھﻢ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
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■.

اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ٣٠٠" : ٧اﺳﭙﺎرﺗﻲ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن"
ﺑﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ھﺠﻮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠و ﺗﺤﺖ
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
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .اﺷﻜﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎ و

ﺑﺬر

ﺻﻔﺤﮫ

٩

ارزش ھﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر
و ﻛﺮدار دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ھﺎ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮھﺎ
و رﻓﺘﺎرھﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻛﮫ ﻛﺸﺘﺎر و ﻗﺴﺎوت ھﻢ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ھﻢ اﻣﺮوز ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه
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
را ﺑﮫ در و دﯾﻮار آوﯾﺰان ﻧﻤﯽ ﻛﺮده اﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﯾﺪ
ﻛﮫ ﭼﺮا ﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺮای ﯾﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﯾﻚ ﻗﮭﺮﻣﺎن
و ﯾﺎ ﯾﻚ دژﺧﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻛﺎﻣﻼ
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ؟ ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ ،ﭼﻨﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﻧﺎدر
ﺷﺎه اﻓﺸﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﺎه ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس
ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ﻛﮫ ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﯾﻚ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از او در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺖ.
ﻣﻘﺒﺮه اﯾﻦ ﺷﺎه ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺒﺮه ﻛﻮرش در اﯾﺮان دارد و
ﻛﺘﯿﺒﮫ روی ﮔﻮر او در ﻃﯽ ﻗﺮون ﺑﺎرھﺎ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﺒﺮد "ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻞ" ﯾﻜﯽ از ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اھﻤﯿﺘﺶ ﺑﺮای
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻜﻞ دﻗﯿﻖ و در ﺟﺰﯾﯿﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و
ھﺮودوت ﻣﻮرخ ﻣﺸﮭﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮردش ﺟﻤﻊ
آوری ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺒﺮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﺪوﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻛﮫ اﻟﺒﺘﮫ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮕﮭﺎ و اﺷﻐﺎل ھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ھﺠﻮم ارﺗﺶ
اﺳﻼم 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
 ٣٠٠ﻋﯿﻨﺎ از آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺤﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﻛﮫ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف
ﻋﺮف اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎی آن روز دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﺟﻤﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﺧﻄﺎب ﺑﮫ آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ از
آﺛﺎر ھﺮودوت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﮫ ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﮫ ھﺎ اﻣﺮوز ﺟﺰء ﺷﻌﺎرھﺎی ارﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ و روی ﻧﺸﺎن
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﻓﯿﻠﻢ
ﻛﮫ "اﭘﯿﺎل ﺗﺲ" ﻧﺎم دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﮫ ﻟﺌﻮﻧﯿﺪاس ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ واژه ﻋﺎم وارد ﻓﺮھﻨﮓ و ﻗﺎﻣﻮس
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺪه و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻛﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺋﻦ و ﻧﯿﺰ ﭘﻠﯿﺪ در
زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠و ﻣﻀﻤﻮن و اھﺪاف
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ آن را از ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺦ
و وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺪا ﻛﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻛﮫ ﺣﺎﻛﻤﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻦ اﯾﻦ دو ،ﺻﺤﻨﮫ را ﻣﻐﺸﻮش ﻛﻨﻨﺪ
و اھﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺗﻌﺼﺐ و
ﭘﯿﺸﺪاوری در ﻣﻮرد ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻠﺖ ،دﯾﻦ و
ﻧﮋاد و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﺟﮭﻞ اﺳﺖ .و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و
ﺟﮭﻞ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮان و ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺳﻔﺎرش دھﻨﺪﮔﺎن اﻣﺜﺎل
ﻓﯿﻠﻢ  ٣٠٠ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪی ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ "ﻣﻠﯽ ﮔﺮا"
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
اﻣﺮوز ﻧﮕﺎه ﻛﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
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
زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ" :ﻃﯽ  ٥٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻛﮫ
دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﻜﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮫ زﻣﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ".اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺸﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮدرﯾﻚ ﺟﯿﻤﺴﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف "ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﺎﺧﺮ" ﻛﮫ در آن ﺑﮫ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﮓ ﮔﺮی و آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﺎپ ﺳﯿﻠﻚ اﻧﺪی
وارھﻮل ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را "ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻛﮫ ﺑﯿﺶ از دو دھﮫ از ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب
ﺟﯿﻤﺴﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﺎری راﯾﺞ ﭼﻘﺪر ﺑﮫ ﺳﻮی آﺛﺎر
ﮔﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و
ﻣﻮاﺟﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﻛﮫ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﮫ را ﺑﮫ ﻣﺼﺎف ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و
در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج ھﺎ زﻣﺨﺖ و ﺑﮫ ﺷﺪت "ﻣﻨﻄﻘﻲ" ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ھﺎی ﻟﻮ ﻛﻮرﺑﻮزﯾﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی
ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اھﺪاف اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﻗﺮار دارد.
ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎن ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دھﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺑﯽ روح در اﺷﻜﺎل ھﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﺎن
ﺑﻮد ﻛﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻋﺮﺻﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ
اﻧﺪی وارھﻮل ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﯾﻚ ﺟﺮﯾﺎن ھﻨﺮی
در ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﻛﮫ ﺿﻤﻦ "اﺑﺮاز وﺟﻮد" ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﻛﻢ روﯾﻜﺮدی ﻃﻨﺰآﻟﻮد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺎداﻧﮫ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺟﯿﻤﺴﻦ ﻛﮫ از اراﺋﮫ ﯾﻚ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺴﺘﮫ رﻓﺘﮫ از
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﻋﻠﺖ را "ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﭘﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﺑﻮدن" اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻚ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و در ﺣﯿﻄﮫ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .ﺷﻚ
ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ھﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ و
اﺑﺮاز وﺟﻮد ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻨﻚ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﭘﺮ
ﻣﺸﺎﺟﺮه اﻧﺪ .ﯾﻚ ﻋﻠﺖ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر اﯾﺪه ھﺎ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﻀﺎد در آﻓﺮﯾﺪه ھﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ دﯾﺪﮔﺎه و ارزش ھﺎی
ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮ آﺷﻮب
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ،رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ از
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺟﺎری ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ روﯾﻜﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ﺗﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ،روﺷﻨﻔﻜﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺮاز
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد و
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ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ " ﻻﺷﮫ ﻧﺮھﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ" را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دﻏﺪﻏﮫ
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
ﻃﻠﺒﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ آﯾﺎ دوران ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ھﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘﮫ اول ﯾﻌﻨﯽ دﻏﺪﻏﮫ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻏﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ در آن واﻗﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ دھﮫ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ،و در واﻗﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎدی و
ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ ﺑﺎز دارﻧﺪه و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و
ﻣﺜﺒﺖ؟ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘﮫ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوران ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ
ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ .در ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
ﻣﯽ رود ﺗﺎ ھﻤﭽﻮن ﺟﻮﯾﺒﺎری در درﯾﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺤﻮ
ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﯿﻦ رﺷﺘﮫ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﻓﺎرغ از دﯾﺪﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺪاوری ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ" ،ﺑﮫ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﻲ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻧﻮاع ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﮭﻢ و ﯾﺎ ﻣﮭﺠﻮر را ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻛﮫ آدم را ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﺗﺎﻣﻞ و دوﺑﺎره ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن واﻣﯽ دارد .اﯾﻦ
ﻓﻜﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻛﮫ ﻣﺒﺎدا در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﺎدی ،ﺿﺮﺑﮫ ﻋﻤﺪه ﺑﮫ
ﺟﮭﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ وارد ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻚ ﺑﺨﺶ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ آﻣﺎج ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﻗﺪان،
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎ ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺪرﺳﺎﻻری و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ھﻢ
ﺻﻒ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از
ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﺮﺑﺪه ﻛﺸﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﻠﻜﮫ از
ﺳﻮی راﺳﺖ روان "ﭼﭗ" و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﮫ
"ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ" ھﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻛﺘﺎب
"ﻛﻼھﺒﺮداران روﺷﻨﻔﻜﺮ" ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از اﯾﻦ ﻧﻘﺪھﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﻛﮫ ﺣﺎﻛﻤﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و
ﻣﺮﺗﺠﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ از زﯾﺮ ﺿﺮب ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻔﻜﺮ رادﯾﻜﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﭼﭗ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﮭﺎﻧﻲ ،را ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺪ از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار
داد .و اﯾﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ،ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺗﺮ و روﺷﻨﺘﺮ از ﻗﺒﻞ
ﻋﺮﺿﮫ ﻛﺮد .اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﻘﺎط
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
زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﯾﺪه ھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﮫ ﺧﻮد اﯾﺪه ھﺎ را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ھﻨﺮ ،ﻧﻘﺶ ﯾﻚ ﺗﺴﻤﮫ ﻧﻘﺎﻟﮫ ﺑﺰرگ را در ارﺗﺒﺎط اﯾﺪه و ﺗﻮده
ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﻚ ﻃﺒﻘﮫ
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.
ھﺪف از ﻃﺮح ﻧﻜﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﺼﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ راﯾﺞ ﻛﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻛﻨﯿﻢ :اﯾﻨﻜﮫ
ھﻨﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺒﻘﺎت و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻄﺮف اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ و زﺑﺎن
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وﯾﮋه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﻛﮫ ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ھﻢ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﻛﻠﻤﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﮫ در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮی ﻛﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ و
ﻣﺠﻠﮫ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد .ھﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ ﻛﮫ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ
ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﯿﻨﺎ در ھﻨﺪ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ
دوردﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎی ﻻﺗﯿﻦ ھﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﻧﭽﮫ در ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اھﻤﯿﺖ درﺟﮫ اول دارد،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ آن در ﺣﯿﻄﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ آراء و ﻧﻈﺮات
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﻤﺪه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻚ ﻛﺎر ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﺸﺮ ﻧﺎزﻛﯽ از روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺨﺎﻃﺐ آﺛﺎر
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺣﯿﻄﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﭘﺮداﺧﺖ،
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮای روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮوان ﻓﻜﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻜﺮ
ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ﺻﺤﻨﮫ ﺗﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻇﺎھﺮا ﺑﺮج ﻋﺎج ،ﺑﮫ ﺷﺪت دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﯾﻚ ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ ﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﯾﺪ ﻛﮫ ﭼﺮا
ﺑﻌﻀﯽ از ﻛﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﻜﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ﺑﮫ رزا ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ؟ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﮫ رزا ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ اوﻟﯿﻦ ﻛﺴﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ در
"ﺟﺰوه ﯾﻮﻧﯿﻮس" ﺷﻌﺎر "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ" را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﻛﺮد.
در ﺑﺤﺜﯽ ﻛﮫ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮرژواﯾﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﻮد .در
دھﮫ  ١٩٥٠ژان ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻟﯿﻮﺗﺎر در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﺮوھﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
"ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ" ﺗﺸﻜﯿﻞ داد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﮭﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ
دﻏﺪﻏﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺣﯿﻄﮫ ھﻨﺮ ﺑﻮد .روﯾﻜﺮد اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ھﻨﺮ و ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻛﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ،ھﻤﺎن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﺗﺴﻜﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽ داد ﻛﮫ "در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮي ،در ھﻨﺮ ﺑﻮرژواﯾﻲ"! ھﺪف
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ و اﯾﺪه ھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﺎت و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ دارﻧﺪ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﻧﺎدرﺳﺖ ھﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﭘﯽ ﻛﺴﺐ
ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﯾﻚ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ از
زﻣﺎن اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﮫ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﮔﺌﻮرگ ﻟﻮﻛﺎچ ﻛﮫ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ اﻣﻮر ادﺑﯽ ـ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ
ھﻨﺮی دراﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺑﻮد اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯿﺮاث
دار ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ .ﺗﺎﻛﯿﺪ او ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ
ﺗﺪاوم دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﻤﺪن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﮔﺴﺴﺖ
در ﻋﯿﻦ ﺗﺪاوم را ﺑﺮای ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮد.
ﭘﺲ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از ﺗﻌﺠﺐ
ﺷﺎخ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﺷﯿﻮه و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺎه ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ ﺷﺒﺎھﺖ آﺷﻜﺎری ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺗﺮﺗﺴﻜﯽ،
ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻟﻮﻛﺎچ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺤﺜﮭﺎی راﯾﺞ در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮم دارد .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﻢ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ را اداﻣﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻋﺼﺮ ﺧﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﯾﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آﺑﺸﺨﻮر ھﺮ
دو اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد اﻣﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﯽ و دﯾﺪ دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از "ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﮭﺎ " و
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ ھﺴﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع "ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﮭﺎ " و
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺑﮫ ﻣﺼﺎف ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻧﻘﺪ آﻧﺎن از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از
ﺟﻮھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ ﺗﮭﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﯿﭻ اﯾﺪه و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ و
ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺳﻼح ﻣﺎ در ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
دﯾﺎﻟﻜﺘﯿﻚ اﺳﺖ.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﭼﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و ﭼﮫ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را دارد و ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻜﺎﻣﻞ
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ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻇﮭﻮر ﺟﺪی و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در اواﺧﺮ دھﮫ
 ١٩٧٠و اواﯾﻞ دھﮫ  ١٩٨٠در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .و اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻧﺒﻮد .در ھﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ" و "ﭼﭗ"
زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺋﺘﻼف ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﺮان و ﺣﺰب
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ھﻤﯿﻦ
دوره ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮوﻛﺶ و ﻣﺤﻮ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﯿﺰﺷﯽ ﺗﻮده ای ﻛﮫ
از ﺳﺎل  ١٩٦٨آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﺎل  ،١٩٧٩ﻛﺘﺎب
"ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن" ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮ
ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .او از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﺗﺌﻮرﯾﺰه و ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎل  (١٩٩٨ﺑﮫ دﻓﺎع آﺷﻜﺎر از اﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻟﯿﻮﺗﺎر ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ و ھﻤﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ از
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از وی رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن اﯾﺪه ھﺎی ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﺪ روز ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ .ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺗﺮ و ﺗﺸﻜﻞ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﭘﺴﺎـ
ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﻈﺮﯾﮫ ﯾﻚ "ﺣﺰب ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ" داﻧﺴﺖ .ﻧﻜﺘﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ اﯾﻨﻜﮫ ،ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﻚ اھﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ(
ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻜﮫ اﯾﺪه ھﺎی ﻟﯿﻮﺗﺎر ﯾﻚ ﻇﺎھﺮ و ﭘﻮﺷﺶ "ﺿﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮔﺮاﯾﻲ" داﺷﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ او ﯾﻚ ﺗﺌﻮری ﺗﻤﺎم و
ﻛﻤﺎل را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﻛﺮد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،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
ﻣﻨﻀﺒﻂ و "ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺗﮫ" اﻧﺠﺎم داد ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات او ﺳﺎده
ﺗﺮ از ﺣﻼﺟﯽ ﻛﺮدن ﮔﺮاﯾﺸﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﮫ و ﺑﺤﺜﮭﺎی ﻧﮫ ﭼﻨﺪان
ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ ،دﻟﻮز ،ﮔﺎﺗﺎری و ﻛﺮﯾﺴﺘﮫ وا اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﭼﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﭼﭗ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺿﺪ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﭼﭗ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﺑﮭﺘﺮ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻜﺘﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺘﻮان
راﺑﻄﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﻨﺶ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﭼﮭﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﮭﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ آﺷﻜﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻮﺗﺎر را ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﮫ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻛﺮد ،اﻣﺎ از ﻓﻮﻛﻮ و دﻟﻮز و ﮔﺎﺗﺎری ھﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر
ﺟﯿﻤﺴﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ زاوﯾﮫ اھﻤﯿﺖ دارد ﻛﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذھﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻔﻜﺮاﺗﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺎن
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻼوه او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ "ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﻲ"
اﺳﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﺎی وﯾﮋه ای ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻘﺪﻣﮫ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﯿﻤﺴﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ "ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن"
ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺟﯿﻤﺴﻦ در آن ﻣﻘﺪﻣﮫ ،ﻧﻔﯽ "ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻌﻲ" از ﺳﻮی ﻟﯿﻮﺗﺎر را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻛﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻚ زﻣﯿﻨﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﯿﻖ ﻛﺮدن ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺑﮫ وﯾﮋه آراء و ﻧﻈﺮات
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان رگ و رﯾﺸﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را
در ﻛﺎﻧﺖ ھﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺠﺪد آﺛﺎر
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ "ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻣﭙﯿﺮﯾﻮﻛﺮﯾﺘﯿﺴﯿﺴﻢ" و
"ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ" را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﮫ روز ﻛﺮد و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ھﻢ ﻗﺮار
داد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ راﺑﻄﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و اﯾﺪه
اﻟﯿﺴﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ دو از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ
ﯾﻜﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﯾﻚ ھﻮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اداﻣﮫ دارد■ .....
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ﻣﻼﺣﻈﮫای در ﺑﺎره ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
م .ﭘﺮﺗﻮ  -ژاﻟﮫ ﺣﯿﺪری
ھﻢ اﯾﻨﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری
اﯾﺮان ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ادورﻧﻮ و ھﺎﺑﺮﻣﺎس و دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎران
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﺿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ،ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﮑﺮی اﻓﺮاد ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت دﺳﺖ ﻣﻲ-
ﯾﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ادورﻧﻮ و ﻧﻮﺷﺘﮫ-
ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻓﺮاد ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﺤﺒﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ
ﺷﺪه و ھﺎﺑﺮﻣﺎس و ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ وی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ-
ﺳﺎزان ﺟﻨﺎح ﺑﮫ اﺻﻄﻼح " اﺻﻼح ﻃﻠﺐ " ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻃﯿﻒ دوﺳﺘﺪاران و ھﻤﮑﺎران ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
ﻃﯿﻒ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،اﻣﺮوزه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ھﺎﺑﺮﻣﺎس
اﻣﺮوز ھﻤﺎن ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﻧﺴﻞ دوم ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺎﺑﺮﻣﺎس
اﻣﺮوز از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ .وی ﻃﺮﻓﺪار
ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲھﺎی ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪرتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
اروﭘﺎی واﺣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺶ واﺣﺪی ﺑﺮای "اداره ﺟﮭﺎن" ﺳﺎزﻣﺎن
دھﺪ .ھﺎﺑﺮﻣﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ادارهی ﺟﮭﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ" ﺑﺮ دوش ﻗﺪرتھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد زﯾﺮا اروﭘﺎ ﻣﯿﺮاث دار
"روﺷﻨﮕﺮی" اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﺘﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﺮآﯾﺪ! او ﺣﺘﯽ ھﺎﺑﺮﻣﺎس دھﮫ  ١٩٥٠و ١٩٦٠
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
"ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ" ﺣﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
آﻟﻤﺎن ﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" دوره ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم اﻋﻀﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را ﻣﻲﺗﻮان "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﺎرﻟﻲ" ﻧﺎﻣﯿﺪ ) .(١ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ،ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی
اﻣﺮوزش دﻓﺎع از ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
اوج و ﻓﺮود ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در
ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﭼﭗ ،ﺑﮫ ﻣﺨﺘﺼﺎت اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در دھﮫ ﺷﺼﺖ ادورﻧﻮ ،ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد و ﺣﻤﻠﮫ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻤﺎن
ادورﻧﻮ ،اﻣﺮوزه در زﻣﺮه ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮﯾﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
اﺳﺖ .ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ ﺑﻮدن راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن
ادورﻧﻮ و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در دھﮫ ﺷﺼﺖ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﺷﻜﺎراﻧﮫ ادورﻧﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷﺪ .او ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و از راه ﺑﯽ ارزش و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
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ﻧﯿﺰ وی را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺘﮫ و آرای او را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﺗﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .او را "ﻣﺎھﯽ ﺳﺮد" ﻟﻘﺐ داده و در داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ او ﺧﺮس ﻋﺮوﺳﮑﯽ )ﺗﺪی( ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ -
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﺟﺪلھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ادورﻧﻮ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ اوج ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ادورﻧﻮ در ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﮫ
ﺷﺼﺖ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻃﻮری وی ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺛﺮھﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺳﮑﺘﮫ
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮد .ادورﻧﻮ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ھﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ او ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد ادورﻧﻮ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﯾﮫ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺴﺨﮫ-
ھﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﮐﻠﯿﺸﮫوار ﻣﺴﮑﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎران ﺷﻮروی
ﺳﺎﺑﻖ در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد؛ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺌﻮری ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ،ﻧﺰول داده اﻧﺪ؛ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن در ﺗﺌﻮری ھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،در ﭘﯽ اﻓﮑﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎورﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺌﻮری ھﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﮫ در آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﮕﺮیھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ-
ھﺎی ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ و
ﻋﻨﺎﺻﺮ درﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن را در ﺑﺪﻧﮫی اﻧﺪﯾﺸﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﻏﺎم ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺧﻼﺻﮫای از ﯾﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده
در ﺑﺎره ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﮫ دون اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻮ
ارﺳﺎل ﻣﯽ دارﯾﻢ.
ﺗﻼش اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی و ﺗﻜﻮﯾﻦ آرای
اﻓﺮاد ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را در ﭼﺎرﭼﻮب اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﮫ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﻜﺮی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﻨﺪ .زﯾﺮا
ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ ھﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﻻزم اﺳﺖ آن را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲاش ﻗﺮار دھﯿﻢ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻻزم
اﺳﺖ آن را ﺑﮫ دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ دورهھﺎ را
دﯾﻮار ﭼﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻄﻔﮫھﺎی دﮔﺮدﯾﺴﯽ آﯾﻨﺪه
آﻧﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در دورهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻛﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ داﻧﺴﺘﮫ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮریھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﯾﺪه اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ درك و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را از ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ،روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﯽھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎسھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭼﮫ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮫ ﻧﻮع ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ در ﭼﮫ
دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روی آوردﻧﺪ و
در ﭼﮫ دوه ای آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﻘﺐ-
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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
رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ در آﻟﻤﺎن )رژﯾﻢ ادﻧﺎﺋﺮ و ﻏﯿﺮه( ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ؟ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم دﭼﺎر ﭼﮫ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ و راﺑﻄﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن زﻣﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
درون ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دھﮫ  ١٩٦٠ﭼﮫ ﺑﻮد؟
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
در دھﮫ  ١٩٢٠ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان اروﭘﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﺮض دھﺸﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽھﺎی آن ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
روی آورد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی  ١٩٥٠ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﮫ ﻃﻮررﺳﻤﯽ در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴﮫ-
ای ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ،ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ھﻔﺘﮫ
ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻲ" ﺑﻮد ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرل ﮐﺮش ،ﭘﻮﻻک
و وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ در آن ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد
ﻣﺮﮐﺰی داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ(٢) .
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و ﻃﯿﻔﯽ از اﻓﺮاد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺖ.
دوره اول از اواﯾﻞ دھﮫ  ١٩٢٠ﺗﺎ اواﯾﻞ دھﮫ  ١٩٣٠ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ھﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن و ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﮫ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ادورﻧﻮ ،ھﻮرﮐﮭﺎﯾﻤﺮ ،ﻣﺎرﮐﻮزه ،ھﺎﺑﺮﻣﺎس( ﺑﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دوره دوم ﺑﺎ دوره ﺗﺒﻌﯿﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن و ﺗﻤﺎم
دوره ﺑﺎزﺳﺎزی آﻟﻤﺎن در دھﮫ  ١٩٥٠را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دوره
ﺳﻮم ،دھﮫ ﭘﺮآﺷﻮب و اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﮫ ﺷﺼﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ دھﮫ ١٩٧٠
اﺳﺖ و دوره ﭼﮭﺎرم ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻓﮑﺮی
آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع ﺻﺮﯾﺢ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ.
دورهی اول :ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر – ﭘﯿﺮوزی
اﮐﺘﺒﺮ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن
ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ "ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"،
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را در
داﺧﻞ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ) ،(٣در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ .رزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ و ھﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ در ﻣﺪارس
ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
درس اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻟﻮﮐﺎچ در ﻣﺤﻔﻞ
ﮔﺎﻟﯿﻠﮫ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و در دھﮫ  ١٩٢٠ﮐﺎرل ﮐﺮش
در ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،درس ﻣﯽ داد .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽ-
ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ از زﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ادﻏﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ در دوره
ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﻗﺸﺮی از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
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ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از آن دور ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﯿﺎﻧﺖ آﺷﮑﺎر و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از
ﺟﺬب اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
اﻧﺸﻌﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻟﻤﺎن را از ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
روﺳﯿﮫ دور ﻧﮕﺎه دارد زﯾﺮا اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﮫ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﺑﮫ
ھﺮﺣﺎل ،ﺳﮫ واﻗﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻓﮑﺎرروﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻧﺸﻌﺎب در
ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ؛ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن.
)(٤
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول در ﺳﺎل  ١٩١٤آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮھﻤﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ،اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻠﺨﯽ در ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اروﭘﺎ ﺷﺪ .ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ
روﻧﺪ ﻗﮭﻘﮭﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺷﮑﻞ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺰاب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮭﺎن ،ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﺮﮐﺮده اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﺑﻮد .رھﺒﺮان ﻧﺎﻣﺪار ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻮرژوازی ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ؛ ھﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ وارد ارﺗﺶ اﺗﺮﯾﺶ
ﺷﺪ ،ﺑﺎﺋﺮ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﮭﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻠﯿﮫ روﺳﯿﮫ ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺮد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
دوم ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪ(٥).
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رزا
ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺑﮫ ﻣﻨﺠﻼب ،ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻋﯿﻨﯽ و
ﻣﺎدی ﻇﮭﻮر اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﮭﻢﺗﺮ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ورای ﻓﻀﺎی ﯾﺎس آور و ﻣﮫ آﻟﻮدی ﮐﮫ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮫ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺰرگ و واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺮوزی از دھﺎن ﺷﮑﺴﺖ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻟﻨﯿﻦ ﻗﺮار
داﺷﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻟﻨﯿﻦ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
را از ﺳﻘﻮط ﮐﺎﻣﻞ  ،ﻧﺠﺎت داد .درﭘﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮق آﺳﺎی ﻗﯿﺎم
اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧در روﺳﯿﮫ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺎﺻﺮه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢١اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻮپھﺎی اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﮭﺎر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺪ؛ ﺟﺮﻗﮫ-
ھﺎی آن ﺑﮫ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ،ذھﻦھﺎ را آﮔﺎه ﮐﺮد و
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .اروﭘﺎ ﻧﯿﺰﺟﺪای از اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻧﺒﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧روﺳﯿﮫ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﺰرﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺗﺮﯾﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 ١٩١٨ﻣﻮج اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ را درﺑﺮ

ﺻﻔﺤﮫ ١٤

ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٠ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﺧﯿﺰشھﺎی ﺳﺎل  ١٩١٩-١٩١٨آﻟﻤﺎن رخ داد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از
آزادي ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎندادن ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻟﻤﺎن زد و ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن را
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺣﺰب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﮭﯿﮫی
ﮔﺰارش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﺳﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﮫ آن زﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
اداره ﻣﻲﺷﺪ ،ﺗﺮور ﺷﺪ .ﺧﯿﺰش ژاﻧﻮﯾﮫ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﮫ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮراﺋﯽ ﺑﺎوارﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن ﮐﮫ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩١٨ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در
اﺗﺮﯾﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪه و ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری
ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری  ٦ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﮑﺮد و
ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ روﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .در اﺗﺮﯾﺶ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮ ﭼﯿﺪه ﺷﺪ.
در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد).ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺑﺎب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ
– اﻧﺪرﺳﻦ – اﻧﺘﺸﺎرات ورﺳﻮ – ص (١٦
ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبھﺎ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﻮد .ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺳﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت-
ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ١٩١٨ﺗﺎ  ١٩٢١ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط آن
ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﭘﺎ زد و
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را از ﺑﻘﯿﮫ اروﭘﺎ ﺟﺪا ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﮫ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺷﻮد .اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﺧﺎرج
روﺳﯿﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن،
ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ )ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات( ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﻮد ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات را در دوﻟﺖ ادﻏﺎم ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺰب ﯾﮑﯽ
از ﺳﺘﻮنھﺎی دوﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺪ .ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻤﯿﻖ ﻣﺮدم و اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات واﮔﺬار ﮐﺮد .ھﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ دو ﺑﺎر
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﺷﺪ و رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ) اﺑﺮ( روزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ) .ﺑﺮای
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ دوره دردﻧﺎک ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﻧﺎم
"اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪ" ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﻓﻨﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺠﻠﮫ
اﺷﺘﺮن ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ھﺎﻓﻨﺮ در دھﮫ ﺷﺼﺖ ﺑﮫ
ﻧﮕﺎرش در آورد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ آن دوره ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ(.
اﯾﻨﮭﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ذھﻦھﺎی زﻣﺎﻧﮫ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺷﮑﻞ ﻣﻲدادﻧﺪ .وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺮن ھﻨﻮز ﺑﺎزﺗﺎب آن را ﻣﻲﺗﻮان اﺣﺴﺎس
ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻟﻤﺎن ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﮑﺎن دھﻨﺪهای ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را از
ﮐﻒ داد و ﺳﻘﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ-

ﺑﺬر
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داری را ﻋﻤﯿﻘﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﺷﺒﺢ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از آن را رﻗﻢ زد .رد ﭘﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﺢ را در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻓﺮاد ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؛ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﺮدنھﺎی ﻣﺬھﺐ وار واﻟﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ از ﮐﻒ رﻓﺘﮫ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻔﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز آﺷﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫی آن زﻣﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﮫ
ﻓﻀﺎ را اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدی" در
ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ درک دﺳﺖ
ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺧﺼﻠﺖ آن زدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
روی آوردﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮫ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن .ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدی" آﻧﺎن در ﺟﮭﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺷﺎھﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب و ﺷﮑﺴﺖ آن و ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ را
درک ﮐﺮده و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺑﺰارﺷﺎن در ﻧﮕﺮش ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ آﻣﻮزهھﺎی ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽﺷﺎن
ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن درﮔﯿﺮ در اﻧﻘﻼب .ادورﻧﻮ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ١٩٢١ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻗﯿﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .او در ھﯿﭻ ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﺮد؛ ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن
ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮد و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن )ﮐﺎ پ د( و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات )
اس پ د( ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪ .ھﻤﻮاره ﺑﯿﺮون از ﻣﺒﺎرزا ت ﺳﯿﺎﺳﯽ
روزﻣﺮه ﺟﺎری ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲﮐﺮد (٦) .اﻣﺎ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن و ﺗﻠﺨﯽ
ﺷﮑﺴﺘﺶ آﻧﭽﻨﺎن ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ درام ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ اﺛﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ او و دﯾﮕﺮاﻓﺮاد ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل دوره ای ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب ھﻤﮫ را ﻟﻤﺲ ﻣﻲ-
ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﺑﻮرژوا ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻧﻘﻼب دور ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻟﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮرﻣﺜﺎل
ھﻮرﮐﮭﺎﯾﻤﺮ ،ﺗﺎﺟﺮ زاده ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺪر ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﻮداﮔﺮی ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻻک ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ دوﺳﺖ ﺷﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺪ!
اﺗﻮرﯾﺘﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آﻓﺘﺎب ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻔﻞ وﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن
و ﻣﺘﻔﮑﺮان رﺷﺘﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ آن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺗﻮرﯾﺘﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺗﺌﻮریھﺎی ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻮجوار
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎن در ﻓﺎز ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻤﯽ ﺑﻮد و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی دارای ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﮫ ،ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺣﺴﺎس
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻲﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ اوﺿﺎع
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ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر داﺷﺖ.
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن ﯾﺎس و
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ در آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ و ﺷﺠﺎﻋﺖ
آﻧﺎن در ﺑﺮﯾﺪن از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻼش ﺟﺴﻮراﻧﮫ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎﻧﻊ
از ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﮫ و ﻏﻠﻂ وی ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﺗﺮ از اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﮫ راه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮج ﯾﺎس و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و اﻣﮑﺎن آن ﻧﮑﺮد.
ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ،ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮات "ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"
ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ،و ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
)در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن اﻣﺮوزﯾﻦ روزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺎﯾﻮس از اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل
ھﻤﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ رزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎی درک ﻋﻠﻞ در ﻧﯿﻤﮫ راه ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و
ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ،از واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدن را ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی ﻣﻲﮐﻨﺪ(.
ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﻣﺤﻔﻞ "ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﯾﺎرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و آﻧﺎن ﮐﮫ دﻏﺪﻏﮫ
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻔﺖ.
دوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﻻھﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﻮزهی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﻧﯿﺎﻓﮑﻨﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ درک ﺧﺎص ﺧﻮد را از
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن در دوره ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ھﺮﮔﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺪ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن و رﯾﺸﮫ آن اراﯾﮫ دھﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻦ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ،
ﺑﺮﯾﺪن آﻧﺎن از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺧﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺸﺪﻧﺪ .ھﺪف آﻧﺎن در دوره
ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺪاﻋﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮی ،راه
ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ) اس پ د( ﮐﮫ در
ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن )ﮐﺎ پ د( ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ را در ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .در دوره واﯾﻤﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در دوران ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮭﻢ ﻇﮭﻮر " ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻏﺮﺑﻲ" ﺑﻮد.
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت  -اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﻟﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ در ﺗﺌﻮريھﺎی ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﻘﻄﯿﺮ
ﺷﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ در واﻗﻊ
درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ھﺎ را )در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد( ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ و
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻗﻠﮫی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺬر

ﺻﻔﺤﮫ ١٥

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ راﺑﻄﮫی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﻲھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻠﻘﮫ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺷﺘﮫی اﻟﻔﺖ
و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ
و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮑﺮد .او از زﻧﺪان ﻧﻈﺎرهﮔﺮ
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮد و دﯾﺪﮔﺎه وی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﺳﻒﺑﺎری را در ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﮫ داﻣﻦ زد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﺧﻮد روزا
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﮫی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات اروﭘﺎ ازﺟﻤﻠﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﻮد.
ﻟﻨﯿﻦ داھﯿﺎﻧﮫ و دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
) (٧اﻧﺸﻌﺎب در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری )ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻓﻮق ﺳﻮدھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ،ﺑﺮای
ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻮرژوازی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺸﻌﺎب در
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﻲ ،ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮭﺎن ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ
ﺑﻮد .ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزا
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﻨﺨﺖ ﮐﮫ از اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
اﻧﺸﻌﺎب ﮐﺮدﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ،
ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﻮق را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ را
ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ "ﺗﻮھﻢ" ﺗﻮدهھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻣﮭﻤﯽ از ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ اﺣﺴﺎس اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮدی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﯿﻨﺶ "ﮐﺎرﮔﺮ -ﮔﺮا" و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ داد ﮐﮫ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎف
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی اﻧﻘﻼب را
ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آن روز ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری را دﯾﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری
را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
اﻧﻘﻼب ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮيھﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﮫ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺧﺘﻼف
دﯾﺮﯾﻨﮫ ﻣﯿﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد و روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ از اﻧﺪﯾﺸﮫورزان آن ﺑﻮد(
در ﻣﻮرد ﺧﺼﯿﺼﮫھﺎی ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺮي ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
در اﯾﻦ ﮔﺮهﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﻲ -ﺟﮭﺎﻧﻲ ،ﺳﺎلھﺎی ١٩١٨ – ١٩١٤
روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی ﺳﺎزش ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮔﺮهﮔﺎه از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ
و اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب آن دوران ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ

ﺻﻔﺤﮫ ١٦

وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺣﺰاب اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﻮد،
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را در روﺳﯿﮫ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﻲھﺎ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ راھﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﻧﻤﻲدﯾﺪﻧﺪ .ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺮکھﺎی ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﺪف و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎن ﻧﺒﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻈﺮﭘﺮدازیھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺗﺌﻮرﯾﯽ ھﺎی "ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب" ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻮع
ھﮕﻠﯽ روی آوردﻧﺪ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ و ﻧﻘﺪ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ،در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﯿﮑﻮﻟﻮژی و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭼﮕﻮﻧﮫ روﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺴﺎنھﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﺑﮫ ھﺮ ﻃﺮف ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﯽدھﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ) آﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ( ﺧﻮد را از ﮐﻒ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎھﺮاﻧﮫ ازﻣﻘﻮﻟﮫھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل
ﻓﻜﺮ و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ھﺮ روز در اﯾﻦ ﻛﺎر
ﻣﺠﺮبﺗﺮ ﺷﺪه و ازروشھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ-
ﺟﻮﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری راهھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد )اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن( و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﺑﮫ درون
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻛﺸﯿﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن را درﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا و
ﭼﻄﻮر ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲھﺎ  ،ﻣﺸﻐﻠﮫھﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﮫھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و درک آﻧﺎن از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
درھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺶ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﮫ و ﺗﺌﻮری ھﺎی ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای دﻣﯿﺪن
ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻼشھﺎی
ﺗﺌﻮرﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ.....
اداﻣﮫ دارد
---------------------------------------------

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ھﺎ:
 -١ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﺎرﻟﯽ Check- point Charlie -
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ  ٤ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺶ
ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روﺳﯿﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲھﺎ ﭘﺴﺖ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﺎرﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﻲھﺎ ﺳﮑﻮﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی "ﻃﺮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ" از آن ﺑﺎﻻ ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ و ھﺮﺑﺎر
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﻲﮐﺮد از ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﭼﺎرﻟﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻣﻲﮐﺮد.
 -٢ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت – ﺗﺎم ﺑﺎﺗﻮﻣﻮر – ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮذری –
ﻧﺸﺮ ﻧﻲ
 -٣ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ١٩١٤ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای "دﻓﺎع از ﻣﯿﮭﻦ" ﺑﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻮرژوازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﮐﮫ
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮭﺎن ﺑﻮد،
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آن روز در اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻼب
ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻇﮭﻮر اﯾﻦ ﺧﻂ در اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻨﺒﺶ

ﺑﺬر

ﺷﻤﺎره ١٦
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﺷﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ-
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻟﻨﯿﻦ وﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ روﺳﯿﮫ و روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ از ﺣﺰب
آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ را دادﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ھﯿﭻ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
 -٤ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮭﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﻲھﺎ در "اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" Institu Fur
 Sozialforchungﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای "دﺳﺘﺎوردھﺎ" و
"اﺑﺪاﻋﺎت" ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ آورد! اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻣﮭﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ در
روﻧﺪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدي" ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﻮده
و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﯿﺮاث اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
و ﻧﺴﻞ دوم آن ،ﺑﺮای زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮهدادن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،آن را در ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻒﻧﺎک اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ-
دھﻨﺪ.
ھﻮاداران اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻲﮔﻮﯾﻨﺪ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدي" ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ دھﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻀﺤﮑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺗﺌﻮريھﺎی ﭼﭗ ،دﻓﻦ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ؛ ﮐﺎری ﮐﮫ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدي" ﻧﮫ ﺗﻮان آن را
داﺷﺖ و ﻧﮫ ﺧﻮاھﺎﻧﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدي"
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎندھﻨﺪه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﮑﺮی ﭼﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ در واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮب اﺣﺰاب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺧﯿﺮ ! ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و وارد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
ﺟﺪل ﻓﮑﺮی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ "ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدي" ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﮫی آن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻣﻮرد ھﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ
دﯾﺪﯾﻢ ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت و اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
 -٥اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دوم ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اروﭘﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮫ-
ی ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
اﯾﻦ ﻧﮭﺎد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴ ﺘﯽ ﺳﻮم ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮫی ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧ﺑﮫ رھﺒﺮی
ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﮫ دون اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮑﺮد.
 -٦ﻧﻄﻔﮫھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ادورﻧﻮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ در دھﮫی ﺷﺼﺖ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺮوز ﮐﺮد در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .او ﻓﻘﻂ در
ﺣﯿﻄﮫی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎر ﻣﻲﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮐﺮد
و ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﻲﻧﻮاﺧﺖ .در زﻣﯿﻨﮫی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎﺣﺐ-
ﻧﻈﺮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮔﻨﺮ ،ﺷﻮﻧﺒﺮگ و اﺑﺮت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻲﮐﺮد و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دارای ﯾﮏ ﭘﯿﺎم دروﻧﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ادورﻧﻮ اﯾﺪهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻲداد.
 -٧رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ اﺛﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداري" و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﺮﺗﺪ"■.

