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۱

باید برای رها شدن فکری کرد

۱-رگ حیاتی سرمایه داری انباشت مداوم سود وسرمایه است.واین بمعنای آنست که مدام باید 
از تن زمین و انسان موادخام و ارزش اضافی کنده شود و حساب های پر ناشدنی سرمایه پر 
و پرتر شود وگرنه زمین گیر می شود و به تب و سرفه می افتد.واین یعنی شروع بحرانی دیگر 

که تنها و تنها با کنده شدن بیشتر از تن زمین و انسان درمان پذیر است .این مار ضحاک 
برای زیستنش چاره ای ندارد جز آن کند که تا کنون کرده است و تا زمانی که جان دارد می 

کند مگر آن که سرش کنده شود .
۲-زمانی مارکس در مانیفست پیش بینی می کرد سرمایه داری می رود تا تمام کره زمین را 

فتح کند. از آن پیش گویی زمان زیادی نگذشته است . و سرمایه داری جایی برای کشف و بر 
داشت باقی نگذاشته است وجب به وجب زمین را بدنبال مواد خام اکتشاف کرده است و بنام 

خود سند زده است و اعماق دریا ها راهم از آن خود کرده است و اما این اژدهای هزار سر 
سیری ناپذیر است .

۳-سرمایه داری در این تصرف زمین وانسان تنها نیست.قانون وفرهنگ و تحمیق توده ها در 
این تصرف و از آن خود کردن پایه های دیگر زور عریان است.

۴-راه نجات از دست سرمایه داری واقعه ای آخر الزمانی مثل ویروس کرونا نیست. این راه حل 
ممکن است کل مسئله را برای همیشه پاک کند.بخش آگاه و هوشمند بشریت نیز آن چنان وزنی 
ندارد که بتواند بر بستر چنین واقعه ای سرمایه داری را از عرش به فرش بیاورد .پس باید چاره 

ای اندیشید.
۵-سرمایه داری برای زمین و انسان مدت هاست که دیگربه صرفه نیست.اما بدیل آن نقشه ای 

آماده و شسته رفته نیست.این نقشه باید ازدل ضرورت ها و نقادی های این زمانه بیرون بیاید.  

۲

بین امللل اول
در سال ۱۸۶۴در تاالر سنت مارتین لندن بوجود آمد و بعد از ۱۲ سال بعلت اختالف بین نظرات 

مارکس و باکونین در سال ۱۸۷۶ در فیالدلفیا منحل شد.
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هسته های نخستین این اتحادیه در انگلستان شکل گرفت جایی که ۷۷ درصد جمعیت ۲۴ 

میلیونیش کارگر بود،مهد سرمایه داری صنعتی  واولین جنبش سیاسی کارگران،جنبش 

چارتیسم ها دردهه۱۸۳۰در آن جا شکل گرفته بود .

اتفاقی نبود که احساس تشکل و همبستگی بین املللی در این منطقه شکل بگیرد.
تشکل های نخستین 

اما طبقه کارگر قبل از رسیدن به بین امللل اول تشکل های دیگری را تجربه کرد
جامعه دموکرات های برادر در سال ۱۸۴۵توسط جولیان هارنی در لندن

انجمن عادالن 
انجمن کمونیست در سال ۱۸۴۷

کمیته بین املللی کارگران توسط ارنست جونز از رهبران جنبش چارتیست در دهه۱۸۵۰
اتحادیه گرایی نوین؛جنبشی متشکل از رهبران مبارز اصناف که خواهان شرکت فعال کارگران 

بود در مورد سیاست داخلی و خارجی حکومت ها 
فکر نخستین:

فکر نخستین از آن رهبران کارگری انگلیس و فرانسوی بودکه منجر به نخستین نشست در 
سال ۱۸۶۳ در تاالر سنت مارتین لندن شد.

ماحصل این نشست توافق برای اعالم انجمن بین املللی کارگران وانتخاب یک کمیته بود برای 

تدوین آئین نامه و اعالم بر گزاری یک کنگره بین املللی در سال ۱۸۶۵
گرایش های حاضر در نشست:

انگلیسی های طرفدران اوون چارتیست بودند

فرانسوی ها طرفدار پرودون آنارشیست بودند 

ایرلندی ها و لهستانی ها طرفدار مازینی انقالبی دموکرات ایتالیایی بودند 
واز آملان مارکس و یوهان گئورک اکاریوس خیاط شرکت داشتندکه طرفدار تشکلی پرولتری 

وانقالبی بودند. مارکس در این زمان بر این باور بود که عصر انقالب های کارگری در اروپا فرا 
رسیده است .

آئین نامه بین امللل اول
در نخستین جلسه کمیته منتخب سه آئین نامه ارائه شد :

جان وستون از طرف داران اوون چارتیست
لوئیجی ولف از هواداران مازینی

�11



لولوب که طرح ادغام دو آئین نامه را داشت
مارکس در این جلسه و جلسه بعد انتقادات خودش را مطرح کرد و کمیسیون از مارکس 

خواست منت های ارائه شده را ویرایش کند .

طرح پیشنهادی مارکس و نطق افتتاحیه در اول نوامبر ۱۸۶۴ توسط کمیته به تصویب رسید .
نکات مهم آئین نامه انجمن بین املللی کارگران:

۱-رهایی طبقه کارگر باید بدست خود او انجام شود
۲-این رهایی برای لغو هر گونه سلطه طبقاتی ست

۳-هر جنبش سیاسی باید ذیل رهایی اقتصادی طبقه کارگر قرار بگیرد
۴-در نبود همبستگی بین املللی تمامی تالش ها تا کنون ناموفق بوده است

۵- رهایی کار نه یک مسئله محلی و ملی که یک مسئله بین املللی ست

۳

شوراهای کارگری وگرامشی
در مورد تشکل کارگران از همان آغاز سه دیگاه بود:

حزب محور
اتحادیه محور
شورا محور

گرامشی نخست بر شورا ها در مقابل حزب واتحادیه  تاکید داشت اما شکست شورا ها نشان 

داد که شورا ها قدرت بر آمدن و گذار به دولت کارگری را ندارند.
وبه حزبی مردمی که ریشه های قدرتمند کارگری و دهقانی داشته باشد رسید. 

حزبی با یک ساختار دموکراتیک  که بتواند شورا ها را دربر بگیرد.
گرامشی در مبارزه با بورژازی به ۳ فاز معتقد بود:

اقتصادی
سیاسی
فرهنگی

مبارزه سیاسی نیز به ۳ فاز تقسیم می شد:
مبارزه برای مهار قدرت بورژازی در پارملان
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مبارزه در جهت تسخیر قدرت
مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا

اشکال شورا های کارگری و کنترل کارخانه ها آن بودکه هم زمان تسخیر قدرت سیاسی را در 

نظر نداشت.
شورا های مدیریتی یا شورا های مشارکتی

کنترل تولید  وکارخانه ها در زمانی که قدرت سیاسی در دست بورژازی است عملی نخواهد 
بود .

شورا های مشارکتی ؛از کارگران و کارمندان ومهندسین بعنوان بازوی اتحادیه های کارگری 
در مدیریت در زمانی که قدرت سیاسی در دست بورژازی است  شدنی است .

شورا های کارگری بدون واسطه اتحادیه ها و بدون یک حزب سیاسی رادیکال و یک نظام 
دموکراتیک امکان بقاءو گذار به سوسیالیسم را ندارد.

۴

زندگی یک شاعر؛مارینا تسوتایوا
در سال ۱۸۹۲ در مسکو بدنیا آمد.پدرش ومادرش هردو در عرصه هنر فعال بودند مادرش 

نوازنده پیانو بود و پدرش بنیان گذار موزه های هنر های زیبای پوشکین .
۱۷ ساله بود که با سر گئی یفرون ازدواج کرد .که بعد از انقالب اکتبر به روس های سفید 

پیوست که با بلشویک ها در حال جنگ بودند.
 پنج سال مارینا از شوهرش بی خبر بود . دختر کوچکش در نوانخانه مرد .در سال ۱۹۲۲ به 

برلین رفت تا به یفرون شوهرش ملحق شود . سه سال در برلین در فقر مطلق بودند.بعد به 
پاریس رفتند که مرکز روس های مهاجر بود تاشاید از دست طاعون فقررها شوند.

مارینا نتوانست با مهاجرین تبعیدی رابطه بگیرد واز سویی دیگر شایعه جاسوسی شوهرش 
برای بلشویک ها نیز ورد زبان ها بود. یفرون بیمار بود وزندگی آن ها از طریق نوشته های 

مارینا می گذشت.درآمدی که کفاف خرج زندگی آن هارا نمی داد.
در سال۱۹۲۵ پسرش گئورگی بدنیا آمد.وزندگی سخت و سخت تر شد.الیا دخترش تصمیم 

داشت به مسکو بر گردد. و یفرون هم که شایعه شده بود در قتل یکی از مخالفان بلشویک ها 

دست داشته است ناچار شد به مسکو برگردد. مارینا از سوی مهاجرین و روزنامه های 
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فرانسوی بایکوت شد و روزگار براو بدجوری سخت گرفت و مجبور شد در سال ۱۹۳۹به مسکو 

بر گرددو این درست مصادف بود با تصفیه های استالینی .
کمی بعد الیا بجرم جاسوسی دستگیر شد و در زیر شکنجه به جاسوس بودن خود وپدرش 

اعتراف کرد و به ۸ سال کار اجباری و پدرش به اعدام محکوم شد.

با بمباران مسکو توسط آملان مارینا وپسرش به خانه ای کوچک در روستایی کوچک در شهر 
کوچک کاالبوگا فرستاده شد .بیکاری وفقر به شدت هرچه بیشتر به سراغشان آمد .تالش 

مارینا برای انتقال به شهر چیستپول که در اردوگاه هایش یک وعده غذا می دادند بجایی 
نرسید.

 در ۳۱ اوت مارینا با نوشنت سه نامه به زندگی خود خاتمه داد ودر ۲ اوت ۱۹۴۲ در گورستان 
االبوگا به خاک سپرده  شد در حالی که ۴۸ سال بیشتر از عمرش نگذشته بود .

انقالب در مجموع سر آشتی با هنرمندان نداشت.عده ای خودکشی کردند .عده ای به تبعید 
رفتند.عده ای سکوت کردند.وعده ای دیگر در اردو گاه ها وزندان ها جان سپردند.

۵

 درد های روزگار و ذکرمصیبت ما
 چه بار سنگینی است بر این پیکر الغر فرسوده ما شنیدن مدام و هر روزه صدای فقر و بیماری
 و دیدن دست بستگی مردم وبسته بودن راه درمان با این بیماری العالج که پنداری سگ بیماری

 را رها کرده اند وسنگ درمان را بسته اند.
 اما دراین روزگار کرونایی که دست ما از هر سوبسته است ما  با کسانی روبروئیم که دنبال

 شفایی عاجل اند.
 وقتی بیمار خیلی بدحال است و می دانم ادامه عمر برایش کیفیت ندارد و مایه خرج فراوان از
 انبان تهی خانواده است دست بر سر بیمار می گذارم وذکر مصیبت می گویم باشد تا گاری
 های شکسته آسمانی بیایند و او را با خود به ناکجای جهان ببرند واورا خالص کنند از رنج

    بیهوده واین تنها دعای ماست که درهمه این سال ها خوب مستجاب شده است.
 بیماران بسیار بدحالی را که ویزیت می کنم چند روز بعد اعالن ترحیم آن هارا روی دیوارهای

 شهر می بینم.

�14



 این چندروزه که بیماران همه عالیم تنفسی ویا گوارشی دارند و مشکوک به کرونا تشخیص
 افتراقی ها زیاد مطرح نمی شود و در کنار بیماری های دیگر گم می شود.این هم مصیبتی

  است هم برای پزشک هم برای بیمار.
 صبح دو بیمار با سرفه ودرد مبهم سینه آمدند یکی بعد از معاینه معلوم شد  سکته قلبی کرده

 بود وآن یکی نارسایی شدید قلبی داشت. نزدیک بود با تشخیص کرونا رد شان کنم.
 مجبوریم برویم در دل بیمار برای معاینه وبعد خطر درگیری خودو شاید اطرافیان.

 در این اوضاع به فردا اطمینانی نیست.
 بحران اقتصادی هم که دیگر قوز باال قوز است.

بعضی ها هم که اصالً عین خیالشان نیست این مردم به چه افالسی افتاده اند .

۶ 

زیسنت در شکاف ها

 شکاف اصلی شکاف فقر وغنا ست وحال اگر درد فقر همراه با ستم ملی باشد می شود آن چه
 ما در مهاجران افغان  می بینیم.

 منظره کودک افغان با یک کیسه  خیلی بزرگ بر دوش که تا کمر داخل سطل های زباله در
 شمیرانات خم شده است برای آن ها که در ماشین های چند میلیاردی نشسته اند عادی شده

  است.
 ماشین های باالی میلیارد در برابر حسرت داشنت یک سه چرخه دستی برای حمل زباله برای

 کودک افغان.
 مااما عادت نمی کنیم چراکه  در این شکاف ها زندگی می کنیم وبه آن می اندیشیم.

 ومی بینیم که صاحبان ثروت برای زیسنت فرزندانشان در کشورهای مرفه دنیا چه حجمی از
 ثروتی را که در اینجا کسب کرده اند به آن جا منتقل می کنند.

 حقوق بشر شامل حق انتخاب محل سکونت است ودرست هم هست اما نه به هر بهاء وهر
 بهانه ای.

ثروتمند صادر می کنیم و فقر جذب می کنیم.
 نیروی کار ارزان است اما نیروی کار مهاجر ارزانتر است وآن ها که ثروت خودرا صادر می 

  کنند ارزش اضافی استخراج شده از آن نیروی کار ارزان و ارزان تر ویا رانت منابع طبیعی را
صادر می کنند.

  حقوق بشر برای آن هایی ست  که خونشان رنگین تر است.
�15



۷

راویان تاریخ
 تاریخ به روایت تاریخ نگاران هوادار استبداد در همه نحله هایش یک وجه مشترک دارد؛

 یک قطب شر یعنی همه مخالفین و یک قطب خیر یعنی خودشان.
 هرچه خیر وخوبی است مال آن هاست و طرف مقابل نماینده شیطان است.

 و تمامی آن ها به شکلی برای توجیه خود به عالم ماورا تکیه می کنند. یکی فره ایزدی داردو
  دیگری ارتباطی ویژه با عالم غیب .

 وبیهوده نیست که دشمنان آن ها شیطان خوانده می شوند.
 تاریخ ایران تاریخ هم نوایی استبداد و سنت بوده است ولی با ورود به دوران مدرن تضادهایی

 بین آن ها به وجود آمد که تاریخ معاصر مارا به شدت تحت تاثیر قرار داد.
 اما با تاسف بسیارشناخت روشنفکران  از حافظان سنت به شدت ناقص بوده وهست.

 برخی به متابعت محض از آن ها پرداختند و بعض دیگر با قصد استفاده از نفوذ آن ها در  
 میان مردم برای پیش بردن پروژه های فکری وسیاسی خود با آن ها متحد شدند.

 برای مثال میرزا ملکم خان که از اولین روشنگران دوران قاجار بود هنگامی که برای انجام
 اصالحات خود از دربار ناامید شد شروع به نامه نگاری با مراجع عظام کرد تا با کمک آن ها

 پروژه اصالحات مدرن را در ایران به پیش برد.
 همین تصور در دوران های بعدی به دیگران به ارث رسید که می شود با همکاری حافظان سنت

  قدیم جامعه را مدرن کرد.
 تناقض این پروژه از نظر منطقی بسیار واضح است  پروژه ای که در عمل قدرت دوگانه تاریخ
 مارا یگانه کرد تا نقد گذشته وامر کهنه از رودبایستی وترس از اعتقادات وتعصبات کهنه مردم
 رها شود و از ابتدا مثل جوامع دیگر برای ورود به دوران مدرن به نقد دین روی آورد.به آن چه

که مارکس روزگاری در مورد اروپا گفت؛نقد دین پیش شرط تمامی نقد هاست.

۸

نفی  یانقد
گفته می شود
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«مدرن نفی سنت نیست مدرن نقد سنت است یعنی نفی در نفی.
از ملکم خان باید یاد گرفت نه از ماشاهلل آجودانی.

 اگر ملکم خان و میرزای نایینی ودیگران به هم نزدیک نشده بودند همین میزان مدنیت را
 نداشتیم  ،باید به آینده پرداخت نه به گذشته.

 نقد سیاست در این شرایط ما را به اجبار به نقد دین می کشاند نقد دین نفی به یک باره دین
 نیست بلکه نقد آن جنبه هایی از دین است که بر بنیان آن نیرو های ارتجاعی در مقابل

پیشرفت ایستاده اند.

 سوسیالیسم امر ایجابی است خود را در نفی یا حتی نقد دین تعریف نمی کند اما بنا به سنت
نامرضیه تا آدم ها چپ می شوند به جای تعریف برنامه جایگزین به نفی مذهب می پردازند

 باید بیاد داشت که نقد دین به معنی نفی دین نیست.
 اما ترس از تکفیر از همان ابتدای رسوخ اندیشه های نو به نوعی باعث فرار از نقد دین واثرات

 اجتماعی آن شده است. واین همان پاشنه آشیل انقالب ۵۷ بود.
 طرفداران سنت دینی نیز همیشه نقد دین را به معنای نفی دین از جانب منتقدین دانسته اند تا
 چماق تکفیر را همیشه باالی سر آن ها نگهدارند  چماقی که شامل تکفیر نواندیشان دینی هم

  شده است برای مثال هواداران شریعتی که به نقد دین حافظ منافع زر و زور و تزویر می
پردازند نیز در خطر تکفیر هستند.»

 پروژه انقالب مشروطه یک پروژه نیمه تمامی بود که بدالیلی چند به آماج های خود نرسید یکی
 از علت هایش ثقل سنگین سنت بود چه در بعد مشروعه خواهش و چه در بعد مشروطه خواهش

که از مشروطه سروری دین را می فهمیدند.
 اما در پیوند جریان روشنفکری با نهادسنت چه در آن زمان و چه در زمان های بعد دیدیم که
 نهال نازک روشنفکری در برابر درخت کهنسال سنت همیشه و همیشه بازنده است .این فکر

 غلط را زمانی آدم هایی مثل حیدر خان و تقی زاده فهمیدند که دیر شده بود و ترور شاه
سیاه ،آخوند بهبهانی هم راه بجایی نبرد . از قدیم هم گفته اند که آزموده را آزمودن خطاست .

۹

راه دشوار
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 بدون تعریف سوسیالیسم و نقشه راه آن که تنها با خرافهزدایی از مفهومش ممکن است ، نمی
توان راهی راهبردی نشان داد.

 اما نشان دان این راه راه دشواری است . کاری که حزب کمونیست شوروی نتوانست انجام
دهد.

باید در بطن مبارزه بود و دید چه کاری عملی است که ما را یگ گام به هدف نزدیک می کند.
 یک نگاه برگشت کارخانه ها به دولت وسلب مالکیت از مالکان قبلی و سپس مدیریت دولتی

 با نظارت کارگری را توصیه می کند.
نگاه دیگر  ملی کردن بانک های خصوصی و هلدینگ های بزرگ را راه برون رفت می داند  .

ونگاهی دیگر به مدیریت کارگری  ومدیریت مشارکتی در تولید باور دارد.
 تمامی این نگاه ها در جامعه ای است که تشکل کارگری وجاهت قانونی ندارند و کارگران در
همان تشکل های اولیه شان  اتمیزه شده اند وقادر نیستند قدرت طبقاتی خودرا نشان دهند.

 راهی سخت و دشوار اما شدنی است.

۱۰

  
 کرونا و آثار آن

 در بحران مواجه با کرونا میلیارد تومان  اضافه بر مخارج قبلی بودجه صرف تامین احتیاجات
بیمارستان هاشده است.

 مطمئناً اگر این بودجه از ابتدا صرف پیشگیری می شد ما نه به این شدت درگیر بیماری بودیم
 ونه مجبور به صرف بودجه های کالن تر درآینده می بودیم ونه تلفات کنونی را داشتیم.

 با همه انتقادات به خاطر زیرساخت بهداشتی کشور و تالش کادر درمان عملکرد مجموعه کادر
 درمان در مقابله با بیماری به صورت نسبی در مقایسه با کشورهای مشابه ما  بهتر بوده است
 هر چند هزینه آن از جیب بیماران بوده است و مامثل همیشه در درمان موفق ولی در پیشگیری

 ناموفق بوده ایم.
 اما آثار اقتصادی این همه گیری  وهمراهی آن با بیکاری، بحران اقتصادی وتورم باال با نوعی

 احساس افسردگی ویاس و نومیدی به آینده همراه شده است.
 و متاسفانه ما بیشتر از کرونا با افسردگی واضطراب و احساس نگرانی مردم نسبت به آینده
 مواجه هستیم وروزی نیست که درآن برای تخفیف عالیم روحی وروانی چندین نسخه داروهای

 ضد اضطراب وافسردگی ننویسیم.
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 کرونا تنها تلفات اش درآمار مرگ ومیر روزانه نیست این بیماری همراه با بحران وخیم
 اقتصادی باعث  آثار روانی شدید شده است.

 بر خالف تبلیغات رایج این روزها پزشکان پول پارو  نمی کنند اندوه و درد و نومیدی و یاس را
 جارو می کنند وخود نیز عالوه بر خطر کرونا در معرض القاء  این بحران های روحی نیز

هستند.

۱۱

شعر و بحران مخاطب
 شاعر و مخاطب شعر نو شهر و مردم و فرهنگ شهر نشینی است.پس باید نگاه کنیم و ببینیم

چرا شعر نو نمی تواند رابطه قدرتمندی با کسانی که شعر برای آن ها گفته شود بگیرد.
۱- تبعید شاعر از جغرافیای سیاسی شهر

 فضا های فرهنگی بروی شاعر امروز بسته است.این فضا ها در اختیار کسانی است که
 ناشاعرند و یا شعر را بخدمت غیر در آورده اند.و شنونده اینان شعر نو از فهم و حوصله شان

خارج است .
۲- تبعید شاعر از جغرافیای چاپ و نشر و پخش

 هیچ ناشری حاضر به چاپ کتاب شعر نیست .چه بخاطر قیمت پائین کتاب و سود آورنبودن
 چاپ و پخش کتاب .وچه بخاطر آن که شعر می تواند مسئله ساز باشد. بخاطر چند وجهی

بودن شعر و بر داشت هایی که می تواند کتاب را وارد ریل تصحیح و خمیر کردن کتاب کند.
 پس سرمایه گذاری برای چاپ کتاب شعر نیست .و این سرمایه باید از سوی مولف پرداخت
 شود .و این برای حداقل ۹۰ در صد از شاعران ممکن نیست .۱۰ در صدی هم که بهر دلیلی

توان پرداخت مالی چاپ را دارند وارد بازی وزارت ارشاد  ومافیای پخش می شوند.
 کتاب مدت ها در بررسی می ماند و یا مجوز نمی گیرد واگر از این هفت خوان هم بگذرد و به

 پخش برسد پخش نمی شد.
نگاه کنیم به آن چه این دالالن فرهنگی می گویند:

 ما تنها کتاب های خودرا پخش می کنیم.
 نه کتاب را چاپ می کنند با این بهانه که خریدار ندارد. نه حاضرند کتاب را با سرمایه مولف

چاپ کنند .و در آخر سر باز می زنند از پخش کتاب که سودی برای آن ها ندارد.
 ودر این پروسه خواسته ونخواسته ،به عمد یا غیر عمد بخش زیادی از شعر و شاعر از این

جغرافیا حذف می شود .
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۳-گسیختگی فرهنگی  در جامعه ای که از ابتدا هم عادت به کتاب خوانی ندارد
   ۴-بحران اقتصادی که جایی برای صرف هزینه های متفرقه باقی نمی گذارد

اما تمامی داستان در بیرون از حوزه شعر نیست . پس باید خم شویم روی عوامل داخلی:
 ۱-انبوه شاعران نا شاعر با شعر هایی سبک و فاقد شعریت چه به حسب کالم و چه به حسب

معنا

 ۲-پیچیدگی کالم  با تصاویری انتزاعی و دور از ذهن و غیر قابل فهم و معنا تحت عنوان شعر
پست مدرن، برای تغییر در ذائقه شعری مردم

 ۳-عادت تاریخی برای مردمی که شعر را همیشه  برای تهییج احساسات خوانده اند. امروز با
 شعری روبرویند که معنا گریزاست و می خواهد خواننده را به تفکر وادارد با اجرایی زبانی،

پارگی روایت ،فاصله گذاری ،و آشنایی زدایی و شالوده شکنی
 ودر آخر باید روی این مطلب خم شد که شعر معاصر شعر نخبگان والیت های فرهنگی است نه

توده مردم.

۱۲

دولت رانتیر
 در علم اقتصاد رانت در آمدی است که بی تالش به دست می آید و رانتیر کسی است که با

استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی اش به این منابع دسترسی پیدا می کند.

 دولت رانتیر به این معناست که یک دولت با استفاده از رانت در آمد های نفتی فراز جامعه قرار
 می گیرد بدون آن که نیازی به در آمد های دیگر داشته باشدبر مردم حکومت می کند و به تبع

این ویژه گی ،دولتی است نا پاسخگو و بالضروره استبدادی. 
استبدادنفتی

 یکی از کسانی که برای نخستین بار استبدادنفتی را پیش کشید همایون کاتوزیان بود که می
 گفت استبداد شرقی که در دوران نخستین تاریخ مبتنی بود بر تسلط بر شیوه آبیاری و آب

امروز جای خودش را داده است به نفت و استبداد امروز  یک استبداد نفتی است .
 هر چند استبداد شرقی که مارکس برای نخستین بار در مورد کمبود آب  در جوامع شرقی طرح

 کرد با دالیلی بسیار به چالش کشیده شد و بنظر می رسد تبیین دسپوتیسم شرقی الاقل در
 ایران  با در نظر گرفنت یک فاکتور وآن هم تسلط بر سیستم آبیاری با داده های تاریخی هم
 خوانی کامل ندارد و باید وضعیت ژئو پولیتیک و فرهنگ را نیزبه آن اضافه کرد  و در واقع

استبداد شرقی یک امر چند فاکتوره است.
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دولت رانتیر  و استبداد نفتی مورد قبول جمهور علما نیست.

۱۳

نفت و استبداد
 حدود یک قرن  پیش در مسجد سلیمان نفت کشف شد و بدنبال آن سرو کله دارسی و بریتش

پترولیوم و بعد کنسرسیوم پیداشد.
 تا ۱۳۴۰ در آمد نفت آن چنان نبود و از این ببعد است که پول نفت جایگاه مهمی در اقتصاد

کشور پیدا می کند.

رابطه نفت با دیکتاتوری
 موجد دیکتاتوری علیرغم باور عده ای بسیار نفت نیست آن گونه که معتقدین استبداد نفتی و

دولت رانتیر می گویند.
 پول نفت از دهه چهل در اقتصاد نقش عمده ای بازی می کند در حالی که استبداد دیر پای ما

عمری چند هزار ساله دارد.
 در آمد نفت وقتی وارد یک سیستم استبدادی می شود عامل نیست مزید بر علت است . دست

دولت های مستبد را در سرکوب باز می کند ، چه سرکوب و چه تحمیق و خریدن آدم ها .

۱۴

نو تاریخیگری 
  نو تاریخیگیری به چه معناست و نئو لیبرال ها چرا زیر این علم سینه می زنند.

ما در نو تاریخیگری با دو امر روبروئیم :
واقعیت تاریخی

وروایت ایدئولوژیک از تاریخ
 واقعیت تاریخی به کار نوتاریخیگری نمی آید .امر واقع باید به امری ایدئولوژیک تبدیل شود که

 بتوان از آن نتایج سیاسی گرفت .پس باید نخست در امر واقع و در واقعیت تاریخی شک
  کرد.تا بعد بتوان با قلب این واقعیت به روایت ایدئولوژیک از تاریخ رسید.

 روایت ایدئولوژیک از تاریخ تاریخ نیست.باز سازی دوباره تاریخ است برای منافع حزبی و
 گروهی .واین کارنیازمند آن است که حافظه تاریخی را از ذهن توده پاک کنیم.برای این کار

 نخست از یک واقعیت تاریخی روایت های مختلف ردیف می کنند تا آنچه که بواقع اتفاق افتاده
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 است در بین این روایت ها گم شود.وبعد روایتی را که مورد نظر است با ادله فراوان به جای
   امر واقع می گذارند.

۱۵

چند ترم اقتصادی

۱-انسداد ساختاری:

 بحرانی است که راه برونرفت از آن تنها با انحالل ساختار های حاکم ممکن است.و بدون 
تغییر ساختاری امکان خروج از بحران نیست.

۲-ویژگی یک اقتصاد سرمایه داری:

-وجود یک طبقه مزد بگیر

-وجود یک طبقه سرمایه دار

-وحاکم بودن ایدئولوژی انباشت

۳-بحران

 انباشت سرمایه در اقتصاد خودرا به شکل رشد نشان می دهد.ورشد نشانه سالمت یک
 اقتصاد سرمایه داری است وضرورت این نظام است، چرا که سرمایه یک ارزش خود ارزش
 افزاست .و نمی تواند بدون ارزش افزایی به زندگی خود ادامه دهد.وقتی رشد کاهش یابد

بحران آغاز می شود

۴-سود

رشد اقتصادی مستلزم رابطه خاصی از سرمایه با نیروی کار  و طبیعت ومنابع مالی است.

 برای رسیدن به سود بیشتر باید هزینه تولید کاهش یابد وهزینه تولید شامل دو بخش اصلی
ویک بخش کمکی است:

۱-مزد کارگر:که با انقباض دستمزد ها سود تولید افزایش می یابد.
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 انقباض دستمزد ها الزمه اش تشکل زدایی کارگری است یعنی انحالل و بی خاصیت کردن
سندیکا ها و شورا های کارگری و موقت سازی قرار دادها وکاهش شمول قانون کاراست.

 ۲-دسترسی آسان و ارزان به منابع طبیعی دومین عاملی است که  باعث افزایش سود می شود
وخود را در قالب استفاده از معادن و تغییر کاربری اراضی شهری و روستایی نشان می دهد.

 ۳-دسترسی آسان به منابع مالی سومین عاملی است که باعث افزایش سود در تولید می
 شود .تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از زمره کار هایی

 است که دسترسی سرمایه دار را به منابع مالی آسان می کند.

۱۶

زندگی فردی ،سعادت جمعی

 زندگی و سالمت ما بازندگی و سالمت دیگران گره خورده است اما مدام بما می گویندسعادت
یعنی رقابت و فرد گرایی مفرط.

ریشه درد کجاست؟

 شانس بقای آدمی ارتباط نزدیک نه صوری و نمایشی با دیگر انسان هاست.اما باید دید چه
چیزی مارابه دیگران نزدیک یا از دیگران دور می کند.

 این  گزاره که انسان تنها بیشتر از دیگران در معرض بیماری های روحی و حتی جسمی است
امر پوشیده ای نیست.

 بیماری های روحی هم  در یک فرد طرد شده در اجتماع نسبت به انسان های دیگر چند برابر
است.

تنهایی بیماری های جسمی و روحی را چند برابر می کند.

 تنهایی باعث افزایش ترشح هورمون استرس ؛کورتیزول شده و سیستم ایمنی را سرکوب می
     کند و این خود باعث افزایش مرگ و میر در این افراد می شود.
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 پرسشی که آدمی را ازار می دهد این است که چرا انسان ها در این بازی مرگ که چیزی جز
 تهی کردن آدمی از درون وبیرون و تخریب محیط زیست و عامل صد ها بیماری جسمی و

روحی است شرکت می کنند.

 بحران زیست محیطی حاکم بر جهان و مقابله با آن راهی دیگر و همتی دیگر می طلبد . با
 ابزارها و سالح های گذشته نمی توان به جنگ بحران های عاملگیر رفت.باید دروحله نخست

  کلیت نگاه ما به عالم  وآدم  تغییر کند.

 انسان قادر نیست به تنهایی بر بحران ها موجود پیروز شود.آدمی باید به این درک برسد که
بقاء نوعی و سعادت فردی در گرو باهم بودن است.

 اما پرسش کلیدی این است در جهانی که اندیشه نئو لیبرال می گوید سعادت یک امر فردی
است.چگونه به یکی شدن برای سعادت جمعی برسیم.

نباید شک کرد که یا باید با هم باشیم یا باید خودمان را برای فاجعه های بزرگ آماده کنیم.

۱۷

 تکرار تاریخ

 بنظر می رسد که در جوامع پیرامونی تاریخ مدام تکرار می شود.
از اعماق جامعه که  تحت سیطره سنت ومذهب وباورهای جادویی است به صورتی مداوم
 انسان هایی پابه عرصه تاریخ و جامعه می گذارند که باید به تدریج با رشد آگاهی از شر

 پیرایه های خرافی و جادویی سنت و مذهب رها شوند.
  اما همیشه  این گونه نیست. بسیاری در همان مراحل اولیه ویا ایستگاه های بین راه برای
 رسیدن به تفکر منطقی وعلمی توقف می کنند وبه مثابه یک نیروی اجتماعی باز دارنده روی

 مسیر حرکت اجتماع  به سوی رشد و تعالی اثر منفی می گذارند.
درجوامع پیرامونی جامعه به دوبخش تقسیم می شود؛

اکثریت جامعه  که تحت تاثیر سنت و تفکرات ماقبل منطقی وخرافی وجادویی اند
و یک قشر کوچک از افراد جامعه که مجهز به آخرین دستاوردهای فکری دوران معاصرند.

 این اقلیت  مدام کوشش می کنند با آن اکثریت زبان مشترکی بیابندتا جامعه برای رفنت به 
 سوی تعالی به یک همگونی فکری برسد اما بدالیل بسیاری در یافنت این رابطه ناموفق اند وبا

�24



 واین ناکامی ها باعث می شود که این اقلیت تنها بماند و اسیر حاکمیت سردمداران سنت و
 استبداد شود.

 بنظر می رسدکه این چرخه مدام تکرار می شود اما این گونه نیست. این سیکل باطل در جایی
می شکند.

 در پراتیک اجتماعی توده ها خود در مدرسه اجتماع آموزش می بینند ودست از باورهای 
 خرافی عهد عتیق بر می دارند و اهل تفکر هم موفق  می شوند زبان مشترک با این اکثریت
 بیابند، این ارتباط جامعه را بیک همگونی و هماهنگی نزدیک می کند ،توسعه ودموکراسی از

 این جا ببعد ممکن می شود.
 در گذشته نگهبانان سنت حامیان خودرااز بین پایین ترین اقشار اجتماع  که مومنین بودند

 جستجو می کردند اما اکنون این پایه ها فروریخته است . ساختار سنت در ظاهر  بی رقیب و
قدرتمند می آید اما از درون خالی شده است.

۱۸ 
مارکس وسالح نقد

 سالح نقد به هر رو،  نميتواند جاي انتقاد با اسلحه را بگيرد. قدرت مادي را بايد با نيروي
 مادي سرنگون کرد. اما نظريه نيز زماني به نيروي مادي تبديل ميشود که تودهها را فرا گيرد.
 يک نظريه زماني تودهگير خواهد شد که در مغز آنها جاي گيرد و زماني بر مغز تودهها خواهد

 نشست که راديکال باشد. راديکال بودن يعني پي به ريشه بردن براي انسان، ريشه چيزي
نيست جز خود انسان.

 براي انسان، واالترين موجود، خود انسان است. بنابراين، همهي روابطي را که در آنها انسان 
 موجودي تحقير شده، اسير و برده شده، طرد شده و نکوهش شده است بايد برانداخت.

۱۹ 
دهم محرم ۱۲۹۰

 در تاریخ دهم محرم ۱۲۹۰هجری سالدات های روسی ۸ تن از مردان غیور و میهن خواه تبریز
را در جلو چشم عزاداران حسینی دار زدند.

حقیقت ماجرا چه بود
دوسال بعد از سقوط محمد علی شاه در سال ۱۲۸۸هجری مجلس بر آمده از انقالب تصمیم 

گرفت مورگان شوستر امریکایی را برای اصالح امور مالیه به ایران دعوت کند.آمدن شوستر و 
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سر وسامان دادن به وضعیت مالی ایران به مذاق روس ها خوش نیامد.پس  بابهانه کردن 
مصادره اموال شعاع السطنه برادر جنایت کارشاه توسط دولت که تحت حمایت دولت روسیه بود 

طی اولتیماتومی خواستار عزل شوستر شد.وسپاه روس به تبریز حمله کرد. مجلس اولتیماتوم 
روس ها را علیرغم تهدید اشغال تهران رد کرد اما نایب السلطنه با انحالل مجلس به التیماتوم 

گردن نهاد.
۲۹ آذر علیرغم پذیرش شرایط روسیه ارتش روس بخشی از تبریز را اشغال کرد و به کشتار 

آزار و اذیت مردم پرداخت. در گیری در تبریز آغاز شد.
جنگ پنج روزه

ثقه االسالم روحانی بلند پایه تبریز و ضیاء الدوله نماینده دولت بقول کسروی از مجاهدین تبریز 
که روس ها ببهانه خلع سالح آنان در تبریز مستقر شده بودند خواست برای نگهداری خود 

جنگ کنند. و مقاومت شعله کشید و جنگ پنج روزه مردم تبریز با سپاه روس آغاز شد.

در این جنگ ده ها افسر و سرباز روس کشته شدند.روس ها شهررا  به توپ بستند. ومجاهدین 
مجبور به ترک شهر شدند.

از روز پنجم دی ماه بمباران شهر ادامه یافت و تبریز اشغال شد.و جستجوی خانه به خانه 
آغاز شد. نخست ثقه االسالم که مردم را به مقاومت دعوت کرده بود دستگیر شد.بعد دو پسر 

علی مسیو ؛حسن و قدیر که ۱۶ ساله و ۱۸ ساله بودند دستگیر شدند وخانه علی مسیو که از 
رهبران انقالب مشروطه بود و دیگر در قید حیات نبود غارت شد. این دو برادر به خاطر شرکت 

حاجی خان برادر بزرگ شان که درجنگ شرکت داشت دستگیر شدند.
از ثقه االسالم خواستند سندی را امضاء کند که مجاهدین به سپاه روس حمله کرده اندکه 

نپذیرفت.
در دهم محرم روس ها در جلوچشم مردم ثقه االسالم ودوپسر علی مسیو و پنج نفر دیگر را دار 

زدند.پسران نوجوان علی مسیو آن سوسیال دموکرات غیرتمند با بوسیدن طناب دار و فریاد 
زنده بادمشروطه ،زنده باد ایران به استقبال مرگ رفتند.

این اعدام های جنایتکارانه با اعدام دو برادر ستارخان محمد خان امیر تومان و کریم خان و 
حاج علی دوا فروش از سران انقالب تبریز ادامه یافت . گفته می شود روس ها در این 

تهاجم۱۲۰۰ نفررا کشتند.
دهم محرم ۱۲۹۰، که کسروی از آن بعنوان  «هنگامه  دل گداز،ومرگ سیاه وغم ودرماندگی 

کشور» یاد می کند حادثه ای نیست که از ذهن تاریخ مردمان این مرز و بوم پاک شود.
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شهدای آن روز :
ثقه االسالم
شیخ سلیم

قدیر وحسن پسران شجاع علی مسیو 
ضیاء العلما

محمد قلی خان
صادق امللک

آقا محمد ابراهیم

۲۰

انقالبات کارگری
 «انقالب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه ي خود را از گذشته نمی تواند بگیرد، این چکامه را فقط

از آینده می توان گرفت».

 تمامی انقالبات غیر کارگری تا قرن نوزدهم علیرغم ظاهر وباطن متفاوت شان در دو پایه شبیه
 یکدیگر بودند.نخست عناصر سنتزی هر انقالب در دل مناسبات قبلی شکل می گرفت و برج

 وباروی خودرا در همان جامعه می ساخت.فئودالیسم در دل برده داری مناسبات خودرا پی می
 ریخت. وسرمایه داری در دل مناسبات فئودالی هسته های نخستین خودرا بارور می کرد

   تابدانجا که دست باال را در اقتصاد و سیاست پیدا کردو انقالب خودرا به سرانجام  رساند.

 دوم آن که طبقه ای بزیر کشیده می شد و طبقه ای دیگر بجایش می نشست.استثمار جوهره
 اش تغییر نمی کرد بلکه شکلش عوض می شد.

 اما انقالبات کارگری که به طور کل با تمامی انقالبات پیش از خود متفاوت است ممکن نیست
 در دل ساخت بورژایی دست به ساخت بنای سوسیالیسم بزندو دیگر آن که در این انقالب قرار

 نیست یک طبقه ای بزیر کشیده شود و طبقه دیگر بر آید و بجایش بنشیند وبلکه این انقالب
    برآن است که طبقه واستثمار را در تمامی اشکالش از جامعه پاک کند.
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 «این انقالب تا همه ي خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نیست به کار خویش بپردازد. 
 انقالب هاي پیشین به یادآوري خاطره هاي تاریخی جهان ازآن رو نیاز داشتند که محتواي

واقعیِ خویش را بر خود بپوشانند…

هستی اجتماعاً معین تاریخی گاهی پیشاپیش انسان ها روان است و ذهن و زبان آدم ها نمی

 تواندآن را دریابد، و به همین دلیل این انسان ها «روح مردگان گذشته» یا ابزارهاي مفهومی و

 آیینی و نهادي آن ها را به یاري می طلبند تا شرایط اجتماعی-تاریخی جدید خود را درك

کرده و سازمان دهند.

 انقالب کارگری اما «به این گونه یادآوري ها نیازي ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرم دفن
 مرده هاي خویش باشند تا خود به محتواي خویش بپردازند. در گذشته، مضمون به پاي عبارت

 نمی رسید اکنون عبارت است که گنجایش مضمون را ندارد»

۲۱

فرمول عام سرمایه صنعتی

 فرمول عام سرمایه به فرمول خاص سرمایه ي صنعتی به این شکل تغییر می کند:

 ’M-C-P (Mp,Lp)-C’-Mدر این فرمول:

 Mنماد پول 

 C ،نمادکاال

 Pنماد فرایند تولید

MP نماد وسایل تولید

LPنماد نیروي کار

 C’ ،کاالی جدید تولید شده طی ترکیب ابزار تولید ونیروی کار

M’نماد پول اضافی است که پس  از تحقق ارزش اضافی نهفته در کاال بدست می آید. 
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۲۲

گزاره های درست نتایج نادرست

 گفته می شود

 «آدمی مثل رومن روالن با آن وسعت دید وارزش ادبی وبرنده نوبل ، کتاب چهارجلدی زیبای
جان شیفته را می نویسد اما نوشته اش در باطن تبلیغ نظام  حاکم برشوروی بود.

 سوویتیسم  وسلطه آن بر افکار  روشنفکران آن دوران برای دهه ها یک واقعیت بود وآدم های
 بزرگی مثل سارتر و پیکاسو ودیگران را در مدار خودش کشید.

 اما این که از چه زمان واقعا این نظام به فساد افتاد و روشنفکران بیخود از آن دفاع می کردند
   سئوالی است که جواب آن محل بحث است

 بسیاری از آن باالیی ها هم نارسایی ها را می دیدند اما توجیه می کردند که این اشکاالت
 برطرف می شود  در حالیکه کار از بیخ خراب بود ولی به علت ایمان شبه مذهبی  خود آن را

نمی خواستند ببینند
 ايدئولوژي آرمان گرايانه ،عني دين و مذهب در انسان ها عمل مي كند.اعتقادات انسان

مومن ،هويت و شخصيت اوست كه وجودش را تعريف مي كند.
 مومنینی که بدنبال مدينه فاضله يا سوسياليسم واقعا موجود بودندوحاضر بودند برای تحقق آن
 جان خودشان را فدا کنند اگر قدرت را بدست  مي گرفتند  ،بمراتب بدتر از شوروي با مخالفان

 خودعمل مي كردند.چرا که ساز وکار ایدئولوژی در یک جامعه عقب افتاده جز این نیست.
 انسان آرمانگرا شكوفايي انسان را در خالقيت واستعدادش جستجو نمي كندانتخابش را نوع

نگرشش تعیین مي كند.»

 جاذبه های انقالب اکتبر ،انقالبی که برای نخستین بار مدعی بود می خواهد انسان را به مدینه
 فاضله ای که سده های بسیاری منتظرش بود و پیامبران بسیاری برای تحقق آن ظهور کرده

 بودند و متفکران بسیاری در مدح آن قلم زده بودند امر کوچکی نبود. نگاه نکن به امروز که هر
بچه مکتب نرفته ای به آن جنازه برخاک افتاده توسط باند های کثیف مافیایی چوب می زند.

 آدم هایی مثل رومن روالن و ژان پل سارتر و کاموو خیل بسیاری از این دست آدم های کوچکی
نبودند.
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 اما نظام مستقر شده بعد از انقالب اکتبر این گونه نبود که از همان ابتدافقط مداح داشت
منتقدان بسیاری هم داشت .اما اقدامات انجام شده در آن روزگار یک سویه نبود دوسویه بود.

 بر آمدن شورا های کارگری ،ملی شدن کارخانه ها و بانک ها ،از بین رفنت بیکاری و سمت
 گرفنت بسوی یک جامعه برابر آرمان هایی بود که جاذبه های بسیار داشت آن هم برای کسانی

که از دور به این اتفاقات نگاه می کردند.
 اما با برآمدن استالینیسم بعنوان نماینده بورژازی عظمت طلب روسیه  کار ها به روالی دیگر

 گشت. برای کسانی که از دور وقایع را رصد می کردند توجیه آن چه که در شوروی می گذشت
 علت داشت.نمی توانستند قبول کنند انقالبی به آن بزرگی و عظمت شکست خورده باشد پس

 امیدوار بودند شورا های کارگری و سوسیالیسم کارگری چون ققنوسی ازخاکستر استالینیسم
 بر آید وهمه گند وکثافت ها را جاروب کند وبه دریا بریزد.که این گونه نشد.واین به معنای آن

ندیدن ها و توجیه کردن ها نیست.
 نکته دوم یکی گرفنت انسان آرمان گرا و ایدئولوژیک با متعصبین مذهبی است. خب از همان

ابتدا باید تعریف ها روشن باشد که در یافنت مصداق هایش دچار خطا نشویم.
 انسان ایدئولوژیک اگر به تعبیر مارکسی آن باشد یعنی کسی که حقیقت را بخاطر باورهایش

 انکار می کند با کسی که به ایدئولوژی مارکسیستی باور دارد یکی نیست.مگر این که از همان
 ابتدا بگوئیم ایدئولوژی مارکسیستی به خطاست که این گزاره ما را وارد ریل دیگری می کند.
 که درواقع کسانی که در نقد ایدئولوژی این روزها قلم فرسایی  می کنند مقصودشان هم این

است اما تیر از کناره می زنند.

 دو دیگر این که بگوئیم اگر چپ ها به قدرت می رسیدند جنایت می کردنداین هم از گزاره های
 نخ نمایی است که مدام از سوی زرادخانه های راست نوستالژیک بیرون می آید.

 چگونه حکمی به این سنگینی از عملی که واقع نشده است می توان داد.مگر این که معتقد به
 نیروی سفر به آینده در جهان های موازی باشیم که ربطی به کار پژوهش در علوم اجتماعی

 ندارد. اما ما نمونه ساندینسیت ها را داریم .چریک هایی که با تفنگ قدرت را بدست گرفتند و
   با صندوق رای قدرت را به رقیب راست خود وا گذار کردند.

  

۲۳

نبوغ وجنون
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 معروف است که می گویند مرز مشترکی بین نبوغ و جنون وجود دارد. این امر از نظر طرز کار
 مغز واقعیت دارد.

 در نیمکره راست مغز در قشر جلو پیشانی فیلتر حقیقت یابی عمل می کند که محصوالت تفکر
 را حقیقت یابی می کند.در نوابغ و در بیماران روانی این فیلتر ضعیف عمل می کند و

 محصوالتی که رد پایی در واقعیت ندارندمی توانند از سد مغز بگذرند و عامل ایجاد تخیالت و
 تصورات و خالقیت ها و احساسات و نوآوری ها و تفکرات و راه حل ها و ایده های زیادی

 گردند که در سیر تکوین شان از تفکر علمی خالص پیروی نمی کنند و بجای گام به گام بودن و
 جمع آوری اطالعات جزئی وایجاد ایده ای اوبژکتیو ،ایده های تازه ی سابژکتیو ایجاد می کند

 که گرچه ممکن است مربوط به کار تخصصی این افراد باشند اما گوئی شکاف عظیمی را
ناگهان پر کرده اند.

 این اتفاق در نوابغ علمی و اولیاء دین می تواند باعث خلق ایده های معقول و سازنده از یک 
 سو،و ایده هایی دیگر از سویی دیگر گردند که گرفتاری های تاریخی و پابرجائی برای بشریت

 ایجاد کنند. مثالً در  افالطون در مورد دنیای فرم ها موجب تفکر مخرب دوگانگی طبیعت و
 ماوراء طبیعت شد که عواقب وحشتناکی برای تفکر معقول بشریت ایجاد کرد.

 شکی نیست که اگر فیلتر حقیقت یاب قشرجلوپیشانی سالم باشد محصوالت تفکر این نوابغ 
 عامل پیشرفت های فراوانی می شود.ومعیار سالمت این فیلتر چیزی نیست جز محک خوردن

   ایده ها وادعا ها با آزمایش و پراتیک علمی.
 از آن جا که مواد توهم زا مانند حشیش و ال اس دی و قارچ و امثالهم این  فیلتر راتا حدود
 زیادی از کار می اندازند در افراد ی که بنوعی به مسائل ماوراء طبیعه باور دارند می تواند

 منشا دیدن و شنیدن پیام ها و تصاویری باشد که ریشه ای در حقیقت ندارند ومی تواند منشا
 مشکالتی برای جامعه شوند.

 در قبایل سرخ پوست،دراویش وبعضی از فرقه هامصرف حشیش،قارچ و مسکالین و انجام
 حرکات دورانی و رقص ها وحرکات شدید و مناسک دیگر موجب از هم گسیختگی کارکرد

 مناطق مختلف مغز و برجسته شدن کارکرد یک مرکز خاص و حالت خلسه وتلقین پذیری شدید
 می شود وفرد معتقد در آن حالت می تواند کارکرد سایر نقاط مغز را مثل حس درد را سرکوب

کند.
 مکتوبات عرفا پر از دیدن خرق عادتی است که ریشه در این کارکردها دارد.
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 آنانی که این خرق عادت ها را دیده اند وصادقانه هم ثبت کرده اند از فعال نبودن قسمت های
 منطقی مغز در حالت خلسه و هیپنوتیزم و مصرف داروهای روان گردان چیزی نمی دانند.

آنان آن چه را که به چشم خود دیده اند باور دارند.
یک مطالعه ژنتیک نشان می دهد که ژن های نبوغ و ژن های جنون مشترکند.

 در واقع ژنتیک خارج از قاعده بودن هم باعث خالقیت می شود و هم زمینه ساز جنون است. 
 به همین دلیل بسیاری از نوابغ، از جمله هنرمندان زندگی غیر متعارف دارند و گاهی در اواخر

عمر کارشان به مجنونی هم می کشد.
 داروهای روانگردان هم با همین مکانیزم، بخصوص در آدم های بسیار با هوش می تواند 

موجب خالقیت هایی بشود. لذا بسیاری از هنرمندان مشتری گه گاه این موادند.
که متاسفانه استمرار این مواد باعت اعتیاد و در نهایت مرگ نبوغ آن ها می شود .

۲۴

گروتسک چیست؟

 گروتسک سبکی از هنر است که با تحریف و تخریب اشکال معمول حیوانات و شخصیتها
 پدید میآید. اگر بخواهیم بهتر بگوییم، گروتسک ترکیبی است از اشکال، تصاویر و چهرههای
 زشتی که آراسته شده باشند و این زشتیِ همراه با آراستگی، چیزی عجیب و غریب، ترسناک،

خندهدار و غیرواقعی را خلق کند.
گروتسک از کجا آمده است؟

 اصطالح گروتسک در لغت از ریشهی التین «گروتو» آمده که در اصل به معنای مغاک و گودال
 است و وجه تسمیهی آن برمیگردد به مغاکها و مقبرههای روم باستان که برای اولینبار در

آنها نیمتنههایی از موجودات خیالی یافت شد.
 این واژه ابتدا در اواخر قرن پانزدهم (دوره رنسانس)، در تاریخ هنر پا به عرصهی وجود 

 گذاشت تا نامی برای نقاشیهای مذکور باشد. نقاشیهای گروتسک، معموالً شمایلی هستند
 دربارهی موضوعاتی که در اصل باید ترسناک باشند، اما به شیوهای مضحک به تصویر کشیده

 شدهاند.
 در ادبیات معموالً شخصیتهای گروتسک از یک سو ترحمبرانگیز و از سوی دیگر،

 منزجرکنندهاند. نمونههای کلیشهای این دسته، معموالً مردمانی ناقصالخلقه یا ناقصالعقلاند.
 مخاطب همواره با شخصیتهای گروتسک دچار درگیری میشود و نمیتواند تصمیم روشنی
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 دربارهی این تیپ شخصیتها اتخاذ کند؛ تنها در ادامهی داستان است که مشخص میگردد
نیروهای خیر بر شر برتری مییابند یا برعکس.

 مهمترین شاخصهی این سبک حضور احساس ترس است؛ اما این ترس مسخ شده و مضحک
 مینماید. مخاطب اثر هنری گروتسک، تکلیف خود را با آن نمیداند. گروتسک یقیناً زیبا نیست،
 اما احساس تمسخری که در آن نهاده شده، جذابش میکند. این سبک ارتباط نزدیکی با طنز

گزنده یا طنز تلخ دارد و اغلب برای بیان همان مفاهیم به کار میرود.
تفاوت طنز و گروتسک

محتوای یک طنز محض صرفا برای خنداندن مخاطب ساخته میشود ولی محتوای یک طنز 
سیاه معموالً موجب خنده، دستکم در وجه معمول و فرخبخش خنده نمیشود و اغلب وحشت، و 

تلخکامی و اندوه را برمیانگیزاند. 
گروتسک اما مخاطب را در میان این دو نوع از حاالت معلق میگذارد. تردید بین خندیدن یا 

وحشت کردن، بالتکلیف میان مضحک بودن و سیاه بودن محتوا مشخصترین ویژگی گروتسک 

است. 

ساختار گروتسک چگونه است؟
 گروتسک، نابههنجار است؛ زیرا حقیقت را تحریف کرده و از شکل میاندازد تا محتوای آن را

 هیوالگونه ساخته، به آن برجستگی داده و به نمایش بگذارد؛ جوهرش، عجیب و غریب است چون
 به گونهای غافلگیرکننده از مرز آنچه که عادی است، میگذرد و در عین خندهداربودن،

وحشتآفرین است

مهمترین عناصر این سبک عبارتند از:
الف) ناهماهنگی

ب) خندهآوری و خوفناکی
ج) افراط و اغراق

د) نابههنجاری
گروتسکهای معروف ادبی:

مسخ  ازکافکا ،گوژپشت نوتردام از ویکتور هوگو،

عزاداران بیل ازغالمحسین ساعدی وملکوت ازبهرام صادقی .

۲۵

انواع هنر
�33



هنر ایدئولوژیک
 نگرشی ابزاری  به هنر و قرار دادن هنر در ساحت ایدئولوژی باعث تقلیل هنر به مثابه هنر می

 شود.وهنر را تبدیل می کند به پادویی برای حزب و ایدئولوژی و در نهایت به اعالمیه ای
  مصرفی برای مدتی محدود برای حزب.

هنر بمثابه هنر
 اما هنر غیر ایدئولوژیک  در سایه نبوغ هنری  با استفاده از تکنیک شکل می گیردو نگاه

 ایدئولوژیک در تحلیل نهایی به خدمت این نبوغ و تمهید در می آیندچرا که فرجام نهایی هنر
  آزادی ست.

هنر عوام زده
 استفاده ابزاری از هنر ،به خدمت در آوردن هنر برای حزب و ایدئولوژی خانه آخرش عوام زده
 کی است .عوام زدگی در هنر تقلیل ساختاری هنر است برای فهم عوام .در حالی که هنر تقلیل
 پذیر نیست و رسالت اش این است که توده و طبقه را بکشاند به سطح خودش. نه آن که خودش

  را آنقدر پائین بیاورد که توده آنرا بفهمد.
هنر بی آرمان

 بعد از شکست و فرو پاشی سوسیالیسم واقعاً موجود وبعد از فرو پاشی نظام پادشاهی هنر
 متعهد و هنر آرمانخواه در مظان این شبهه قرار گرفت که فرجام نهایی هنر متعهد و آرمان خواه

      یعنی بر آمدن نظام های توتالیتر،پس باید بسوی هنر بی آرمان رفت.
شعار زدگی،بازی های لفظی،میل به اشتهار،بی ایمانی ،بی تقوایی،فقر معنوی،زیسنت در

انحطاط محض خروجی هنر بی آرمان است.
هنر آرمان خواه

 هنر آرمان خواه هنر حزبی و ایدئولوژیک نیست.هنرابزاری هم نیست که بخواهد از هنر بعنوان
سکوی پرشی برای این يا آن حزب از آن سود جوید.

 اما در روزگار فروریخنت ارزش ها ،آرمانخواهی در هنر در پی آن است تا با معنا بخشی به
 هنر زمینه های تحولی راستین را برای جماعت خواب زده فراهم کند ،شور انقالب را به شعور
 اجتماعی فرا برویاند وبا رهایی آدمی از تابوی جهل ،نفس هشدار دهنده جامعه به خواب رفته

   باشد.
 هنر آرمانخواه نمی توان در برابر مسخ و بی ارادگی انسان  خاموش بماند و در پی آن است

که انسان را بسوی رهایی از هر نوع تابویی هدایت کند.
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۲۶

بر آمدن دوباره شعر حجم؛شعر حرکت
 در دهه ۴۰ در برابر شعر سیاسی و انقالبی آن دوران شعری شکل گرفت که به شعر حجم

معروف شد که در راس آن یداهلل رویایی بود.

 شعر حجم در برابر شعر سیاسی آن روزگار که خودرا شعر متعهد می دانست برای خود
 رسالت مبارزاتی قائل نبود اما بدان معنا هم نبود که شعرش کارکرد اجتماعی نداردو معتقد

نبود به مسائل اجتماعی پشت کرده است.
 بلکه تالش داشت تعهد را به سطح زبان برساند و آن را درونی شعر کند.رویایی می خواست
 جای شاعر را از کوچه و خیابان به درون شعر منتقل کندو می گفت شاعر جز به شعرش به

چیز دیگری متعهد نیست.
 آرمان گریزی یکی از مشخصه های شعر حجم بودو این بدان معنا بود که این شعر بدنبال

سفارش شعری از سوی جامعه نیست.

 در دهه هفتاد بار دیکر شاهد بر آمدن این شعر با تفاوت های اندکی هستیم که خودرا
 شعر حرکت، پست مدرن وشعر متفاوط می نامد. در راس این جریان علی عبدالرضایی،

ابوالفضل پاشا،محمد آزرم ،کوروش همه خانی و بهزاد زرین پور بودند.

مانیفست شعر حرکت:

 تعهد گریزی
تاکید برفرم وزبان

تاکید برحرکت و فاصله ذهنی
نفی تعهد جهت دار

اعتقاد به تعهد درونی
ترجیح تعهد درونی به تعهد بیرونی

ستیز با ایدئولوژی
 نفی معنای رایج آرمان

مولفه های درونی این شعر:
زبان شعر و کارکرد  های زبانی شعر

هنجار گریزی
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ساختار شکنی
آزاد سازی زبان در نفی معنا

نفی فرم
نفی هویت
نفی ارتباط
نفی قطعیت
نفی ساختار

نفی مرکز زدایی
نفی توازن

شعر متفاوط
شعر متفاوط انشعابی  در شعر موسوم به دهه هفتادی ها یا شعر حرکت بود.

 که با طرح مفاهیم ایده ها و توضیحاتی در باره زبان ،هنجار شکنی زبانی،مسائل و کارکرد
های زبان محوراز  تنه اصلی شعر حرکت جداشد و محمد آزرم نظریه پرداز این جریان بود.
 در شعر متفاوط به جریان پایان ناپذیر ،پیوسته و خودبخودی تفاوط در زبان آگاهی پیدا می
 کنیم .جریانی که قطعیت و تعیین معنا را به تاخیر و تعویق می اندازد .جریانی که معنا را از

 جاهایی در زبان به سمت جاهای دیگری از زبان حرکت می دهد بدون آن که دارای یک مقصد
مشخص و قطعی باشد .

 هر شعر متفاوط جریان پیوسته و خودبخودی تفاوت در زبان را به مساله و کنشی زیبا شناختی
تبدیل می کند.

یک پرسش

 این جریان مدعی است که براهنی درکتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر یک شاعر نیمایی
 نیستم بلکه یک شاعر پست مدرنم کاری فرصت طلبانه کرده ست تا خودش را رهبر این جریان

معرفی کند.
 اما در نقد کتاب براهنی ونقد شعر پست مدرن این پرسش مطرح بود که گیریم که شعر نیمایی

 و بعدتر شعر شاملویی و سپید به بن بست رسیده است و باید از بن بست خارج شود و
 شعرپست مدرن  پاسخی به این ضروت است واگر این پاسخ یک پاسخ ضروری ست چرا
 خوانندگان این شعر قادر نیستند با این نوع شعر رابطه بگیرند و لذت ببرند.رابطه بگیرند و

تغییر کنند.رابطه بگیرند و در صدد تغییر خود و محیط خود برآیند.
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 مگر آن که بپذیریم این شعر یک شعر الیت است و الیت هایش نیز از صد نفر تجاوز نمی کنند
 و بقیه باید برای فهم یک شعری که به صد کلمه هم نمی رسد چند صفحه توضیح و نقد

  بخوانند.
 ۲۷

خشونت ساختاری

 وارد آوردن آسیب جسمی و روحی به دیگری با قصد و نیت توسط یک فرد یا یک گروه را 
خشونت می گویند.این تعریف ضمن آن که قابل گسترش و تعمیم بیشتر است اما تعریفی معین 

و مشخص است. 
اما ما باخشونت دیگری روبروئیم که توسط فرد یا گروه خاصی نیست وحتی در پشت آن نیت و 

قصد روشنی هم دیده نمی شود . این آسیب نه از سوی یک فرد بلکه از سوی ساختاری 

اقتصادی است به این خشونت ،خشونت  ساختاری می گویند.

خشونت ساختاری خودرا به شکل فقر و تبعیض نهادینه نسبت به یک طبقه  نشان می دهد.

فقر و تبعیض نهادینه خود باعث:
محدودیت رشد جسمی و مغزی

نقایض مادرزادی

اختالالت رشد عاطفی و جنسی
عدم رشد روحی وبیگانگی از خود و جامعه می شود.

خشونت ساختاری خشونتی است که از چشم جامعه دور می ماند و به آن توجهی نمی شود.

۲۸

شادی واقعی

آدم را پرسیدندکه از روزگار عمرت کدام وقت خوشتر بود؟
گفت :آن دویست سال که بر سنگی برهنه نشسته بودم و در فرقت بهشت نوحه و گریه می 

کردم .
گفتند:چرا؟گفت:زیرا که هر روز بامداد جبرئیل آمدی و گفتی ملک تعالی می گوید:ای آدم 

بنال،که من که  آفریدگارم ناله و نوحه تو دوست می دارم.
                                                                        تفسیر سوره یوسف 

                                                                       احمدبن محمد بن زید طبرسی
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شادی واقعی در زندگی کمیاب است در برابر آن تا آن جا که قوه تصور آدمی اجازه می دهد 

ناکامی وبدبختی وجود دارد .
آدمی شادی واقعی را تنها در یک دوران تجربه می کند؛دوران جوانی و نوجوانی.

 در این دوران کوتاه آدمی در تالش است تا دنیای پیرامون خودرا تغییر دهد .و برای این تغییر
 نیرویی الیزال را در خود حاضر می بیند وخودرا قادر می بیند تا از امکان های گوناگونی که

در پیش پای اوست هر کدام را که بخواهد انتخاب کند .
 نیروی جوانی وقدرت تغییر برای جهان پیرامون خود ودیدن راه های گوناگون در پیش رو به او
 شادی و سروری وصف نا شدنی می دهد. شادوسروری که ریشه بیرونی ندارد  که از درون

 می جوشد.وبا غرق شدن در مشکالت میانسالی زندگی این شادی از درون آدمی رخت بر می
بندد.

 در دوران های بعدی خوشحالی یعنی  آوار نشدن بدبختی ، خوشبختی یعنی  نبودن بدبختی. 

۲۹ 
موسیقی جهانی

پرسشی که در میان است چرا موسیقی ما جهانی نیست و بطور کل چرا نتوانسته است جهانی 

بشود . اشکال کار در کجاست.

موسیقی از همان آغاز خودرا با فرهنگ دینی مواجه دیده است و در فرهنگ دینی موسیقی در 
ذیل غنا آب بندی شده است و غنا هم تکلیفش از همان آغاز روشن بوده است ؛فعل حرام.

در پیکره فرهنگی ما که خود نشات گرفته از فرهنگ دینی ما بوده است موسیقی جای کوچکی 
داشته است .و این کوچکی جا جایی برای نشو نما باقی نمی گذاشته است . بی علت نیست 

که ما سمفونی  و باله و هنر های نمایشی از این دست نداریم.
در دوران های بعد تالشی هایی کم و ناچیز شد که راه بجایی نبرد.بافت سخت سنت هم 

خوانی زیادی با موسیقی که در پی شادی و فرح بخشی روح است نداشت.
باید تغییرات بنیادی در ساخت صورت می گرفت تا پیکره فرهنگی ما دستخوش تغییراتی جدی 
می شد و در این تغییرات سنت جای فراخ خودش را به هنر های نمایشی وموسیقی می داد.که 
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تالش هایی شد و راه بجایی نبردو ابتر ماند چه اصالحات تبریز که در راس آن عباس میرزا 

بود و چه مشروطه و بعد.

۳۰

فرهنگ نا پرسایی

نا پرسایی که امر امروز یا دیروز ما نیست.در پیکره فرهنگی ما که از همان آغاز یک پیکره 
دینی بوده است پرسش جایی نداشته است.چه در شکل حکومت که استبدادی محض بوده 
است و چه در قالب سنت و همیشه و همه جا دو نهاد قدرتمند حضور داشته اند و پشتوانه 

مخالفت شان با پرسایی در یکی تیغ و تبر بوده است و در دیگری حربه تهدید و تکفیر.پس هر 
پرسشی بناچار در چها چوب همین پیکره باید شکل می گرفته است . واین شدنی نبوده است 

اال با پذیرش پیشینی این پیکره و جستجو در حیطه ای که این پیکره اجازه می داده است واگر 
کسی مثل رازی بخود اجازه می داد خارج از این پیکره حرف و حدیثی بمیان بیاورد پیشاپیش 

روشن بود که چه سرنوشتی داشت یا تمامی مکتوباتش در آتش سوزانده می شد و یا آن قدر 
کتاب هایش را بر سرش می زدند که شیرازه کتاب ازهم بپاشد و یا سراو،و معلوم بود در این 

جنگ سر و کتاب بازنده کیست و برنده کیست .

کنکاش -قسمت چهارم

۳۱

نسبت ما با غرب

نخست باید روشن کرد که منظور ما از غرب چیست.

تا معلوم شود که ما می خواهیم چه رابطه ای با غرب داشته باشیم.
ما که منظور کشور های پیرامونی باشیم از رابطه با غرب هیچ گریزی نداریم. واین بال اشکال 

است . بخاطر این که ما برای شناخت کلیت تاریخی و فرهنگی مان نیاز به ابزار و شیوه هایی 

داریم که غربی است .
این نیاز هم بالاشکال است چرا که راه حل مشکالت تاریخی و فرهنگی ما از دل کشف و فهم 

مشکالت در وهله نخست بیرون می آید.

گام نخست درحل مشکالت کاری که تا کنون شده است ارائه راه حل نیست.کشف و فهم 
مشکالت است .از درون این فهم راه حل بیرون می آید. 
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نیاز به غرب
در این مرحله ما نیاز به غرب پژوهش گر داریم که متدولوژی شناخت و شیوه تحقیق را بگیریم و 

برای فهم و کشف مشکالت مان سود بریم. 
الگو و کپی

راه حل مشکالت ما با کپی برداری وگرفنت الگو از شیوه های غرب برای حل مشکالت شان
نیست امری که از همان آغاز پدران نامبردار ما به بیراهه رفتند و فکر کردند با گرفنت الگو و 

کپی از غرب ما به سر منزل مقصود می رسیم.
 بهمین خاطر تمامی آن تالش ها بجایی نرسید و ابتر ماند.الگوی غربی بدرد خود غرب می 

خورد .راه حل مشکالت ما باید از فهم و شناخت مشکالت مان بیرون بیاید. 

۳۲

افالس بورژازی ملی

ملک التجار روس ویش قرتسوف برای امیر کبیر سماوری برسم پیشکشی می فرستد امیر کبیر 

می اندیشد صنعت گران ایرانی خود سماور بسازند. 
 پس حاکم اصفهان صنعت گری نمونه را برمی گزیند و به نزد امیر می فرستد.امیر سماور را به

 او نشان می دهد ومی پرسد: می توانی نمونه این سماور را بسازی؟
 صنعت گر بعد از مدتی سماور را می سازد  و به نزد امیر می برد  به قیمت تمام شده ۱۵

 ریال.پس امیر به حاکم اصفهان دستور می دهد با دادن ۲۰۰ تومان وام به و انحصار ساخت
سماور به سماور ساز کمک کند.

 امیر از صدارت خلع می شود و کمی بعد حاکم اصفهان سماور ساز را احضار می کند  و از
او می خواهد وام را پس بدهد.

 پرداخت وام در توان سماور ساز نبود پس زندگیش مصادره وحراج می شود تا ۱۷۰ تومان برای
 ۳۰ تومان بقیه  تازیانه می خوردتا با صدقه وام را تادیه کند. بخاطر صدمات بعدی نابینا می

 شود و به گدایی می افتد.
 این داستان و داستان هایی از این دست که مدام لقله دهان راست نوستاژیک است نشان

دهنده افالس بورژازی رفرمیست در نخستین دوران بر آمدنش است.
مرگ امیر کبیر و دست بستگی اش در دوران تبعید نیز نشان دهنده  همین افالس تاریخی بود.

۳۳
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گذار از فرهنگ نا پرسنده به فرهنگ پرسنده
نا پرسندگی در یک فرهنگ امری تاریخی است همچنان که پرسندگی یک فرهنگ چنین است . 
برای این که به فهم و شناخت نا پرسندگی در یک فرهنگ واقف شویم باید فراشد تاریخی آن 

فرهنگ را نگاه کنیم و خم بشویم روی این امر که چه مولفه هایی دست بدست هم دادند تا یک 

فرهنگ نا پرسا شود.

از دیر باز دو نهاد قدرتمندمولفه های فرهنگی ما را شکل داده اند؛نهاد سلطنت و نهاد سنت .
پس باید برای فهم تاریخی فرهنگ ناپرسنده باید این دو نهاد را واکاوی کنیم تا ببینیم مولفه 

های تشکیل دهنده این دو نهادچه بوده اندکه ناپرسایی را در بطن فرهنگ ما نهادینه کرده اند.
وچرا در طول دورانی که اروپا موفق شد رنسانس فرهنگی خودرا شکل بدهد چرا ما موفق 

نشدیم رنسانس خودرا به میدان بیاوریم.

وپیش از هر کاری با گذشنت تام و تمام از این مولفه های اثر گذار در ناپرسایی فرهنگی 

نظامی را پی بریزیم که پرسش و اندیشه جوهره اصلی آن باشد .
نکته بعد باید دید در طول سده های گذشته ما چه کرده ایم که راه بجایی نبرده ایم یا مماشات 

کرده ایم و یا در رویه بیرونی پدیده ها خودرا مشغول نوک زدن به مشکالت کرده ایم.
مماشات با مولفه های مخرب امری که تاکنون در طول سده ها انجام شده است ما را به سر 

منزل مقصود نمی رساند.
و گشت و گذار بر سطح بیرونی مسائل ما را بجایی نمی رساند هم چنان که تا کنون نرسانده 

است .

۳۴

رئیس علی دلواری

در سال ۱۲۶۱ شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان بدنیا آمد.
ریشه اش به ایل ممسنی می رسید . مادرش شهین اهل تنگستان و پدرش زائر محّمد از 

کدخدایان دلوار بود که بعدها به «معیناالسالم» ملقب شد.
 با شروع نهضت مشروطیت، رئیسعلی در حالی که ۲۴ سال بیشتر نداشت از جمله پیشگامان 

مشروطهخواه در جنوب ایران بود و با مشروطه خواهان بوشهرو تنگستان ارتباطاتی داشت.

  در سال ۱۲۸۷ خورشیدی در حمایت از مشروطه طلبان  بوشهر را تصرف کرد و حدود ۹ ماه 
شهر را در کنترل داشت.

جنگ جهانی اول
�41



این جنگ در سال ۱۹۱۴ میالدی آغاز شد و ایران در این جنگ بیطرف بود.اما این بیطرفی از 
سوی استعمار به چیزی گرفته نشد وقوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، وارد 

ایران شدند.
انگلیسی ها با دو ناو جنگی در ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ شمسی مقابل بوشهر پهلو گرفتند وبوشهر را 

اشغال کردند. چهارده نفر از ساکنین بوشهر علیه اشغالگران اعتراض کردند، دستگیر و به 

هندوستان تبعید شدند. 
رئیس علی به همراه دوستش خالو حسین بردخونی  به میدان آمدند. وآماده شدند تا از 

پیشروی نیروهای انگلیسی جلو گیری کنند.

نبرد دلوار
انگلیسیها پس از اشغال بوشهر در ۱۲۹۴ش، به روستای «دلوار»  حمله کردند. اما پیش از 

حمله آنان، مردم، روستا را خالی کرده و به کوهها پناه بردند. انگلیسیها نیز به ویران ساخنت 
خانهها و قطع نخلها پرداختند.

دلوار محلی بود که پیش از آن چندبار سربازان انگلیسی به آن جا تجاوز کرده، اما طعم 
شکست را در این ناحیه چشیده بودند. 

در نبرد دلوار که ۵ هزار نیروی انگلیس حضور داشتند رئیس علی وشیخ حسین خان چاه 
کوتاهی و زایر خضر خان اهرمی از رهبران میدانی این نبرد بزرگ بودند. اشغالگران در دام 

مبارزان تنگستانی افتادند و عده زیادی از نیروهای انگلیسی در این نبرد کشته شدند.
نبرد پیروزمندانه دلوار مردم را به همراهی با رئیس علی وا داشت و در نبرد دیگری با نیروی 
دریایی انگلیس درتابستان سال بعدانگلیسی هاشکست تلخی را متحمل شدند. انگلیسیها 

مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران 
کردند.

نبرد بوشهر
موقیت ژئوپولتیک بوشهر

 بوشهر دارای طوالنیترین مرزدریایی با بیش ازنهصد کیلومتر ساحل در خلیج فارس یکی از 
نقاط مهم و استراتژیک قلمداد میشد این استان به سبب همجواری با خلیج فارس در ادوار 

تاریخی مورد تجاوز و طمع بیگانگان بوده است.
 ساحلنشینان و مرزداران استان بوشهر در درازنای تاریخ در راستای صیانت و دفاع از آبراه

خلیج فارس در مقابل تجاوز بیگانگان با رشادت و اقتدار همیشه حاضر بودند.
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 بر اساس ثبت تاریخی، بوشهر در ۴۰۰ سال گذشته بیش از ۴بار مورد حمله  و لشکرکشی
 متجاوزان و استعمارگران قرار گرفته و هربار بوشهریها با رشادت جلو آنان قدعلم کردهاند و

 اهداف متجاوزان را ناکام گذاشته اند.
 اشغال گران انگلیسی مصمم بودند بوشهر را اشغال کنند و به شیراز برسند .پس تصمیم

 گرفتند از طریق حیدر خان حیات داوی با رئیس علی مذاکره کنندتا در حرکت نیروهای انگلیس
 به سوی شیراز  بیطرف بماند و در عوض ۴۰ هزار پوند بگیرد رئیس علی نپذیرفت و به نزدیکان

 حیدر خان  گفت: در حالی که استقالل ایران در معرض خطر جدی است چگونه می توانم
بیطرف بمانم.

فرماندهان قوای انگلیس در نامه ای به رئیس علی نوشتند: «چنانچه بر ضد دولت انگلستان 
قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ مینماییم، در این صورت خانههایتان ویران و نخلهایتان را 

قطع خواهیم کرد.»
رئیس علی در پاسخ  به فرماندهان انگلیسی نوشت: «خانه ما کوه است و انهدام و تخریب 

آنها خارج از حیطه قدرت و امکان امپراتوری بریتانیای کبیر است. بدیهی است که در صورت 
اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد.»

کشته شدن رئیس علی

تا شهریور ۱۲۹۴ جنگ های پارتیزانی میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی وتفنگداران 
برازجانی به رهبری غضنفر السلطنه برازجانی و نیروهای بریتانیا و خوانین متحد آنان از سوی 

دیگر بهطور پیاپی و پراکنده ادامه داشت. و انگلیسیها نتوانستند بر رئیس علی برتری یابند. 
یک خائن

همیشه استعمار با کمک خائنین به پیروزی می رسد .

رئیس علی درتاریخ ۱۱ شهریور ۱۲۹۴ شمسی در محلی به نام «تنگک صفر» به قوای انگلیس 

شبیخون زد.در این نبرد از پشت سر توسط غالمحسین تنگکی هدف گلوله قرار گرفت و در سن 
۳۳ سالگی به شهادت رسید. 

پیکر او ابتدا در نزدیکی حرم امامزادهای در روستای کله بند به خاک سپرده شد. اما به موجب 
وصیت خود رئیسبه وادی السالم در نجف برده شد تا برای همیشه در آن جا آرام بگیرد. 

رئیس و همرزمانش

در این نبرد ضد استعماری رئیس تنها نبود میهن خواهان دیگری در رکاب او بر علیه اشغال 
گران جنگیدند:
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غضنفرالسلطنه برازجانی

حسین خان چاهکوتاهی

زایر خضرخان اهرمی:
خضرخان اهرمی و فرزندش  کمی بعد توسط یکی از بستگانش ترورشد.

خالوحسین بردخونی دشتی

ویلهلم واسموس معاون کنسول (کنسول دوم) دولت آملان در بوشهر  از یاران رئیس علی بود و 
همراه مبارزان جنوب ایران مبارزه  می کرد.در این نبرد بر علیه اشغالگران انگلیسی ، آملانی ها 

در کنار تنگستانی ها بودند.

۳۵

فرهنگ زنده

فرهنگ نا پرسنده فرهنگی مرده است.وقتی پرسشی نیست مشکلی هم نیست وقتی مشکلی 

نبود تغییر و تحولی هم نیست.
فرهنگی که در کشمکش دائم با خوداست  مدام خودرا بروز می کند.مدام خودرا بر روی میز 

تشریح می گذارد و با باز کردن اعضا و جوارح خود بیماری هایش را پیدا و جراحی می کند . 

مدام خودش را در آینه نگاه می کند و با نقادی خود خون تازه را در رگ هایش به گردش درمی 
آورد.فرهنگی زنده است ،ودرست بر عکس این  یک فرهنگ مرده  است که مدام گند و کثافت 

هایش را پنهان می کند و با فرافکنی هر عیب و ایرادی را جنبه بیرونی می دهدو با پخش 

فوبیای ویروس دشمن هر عیب و ایرادی را به دشمنان خود نسبت می دهد.پس سرطان ریشه 
می دواند و او را از دورن تهی و گندیده می کند.

برای یک فرهنگ زنده هر پدیده و اتفاقی نخست جای پرسش و بعد جای چون وچراست .پس 
سعی می کند برای هر پدیده ای یک تئوری بسازد تا در پرتو آن تئوری آن را بفهمد و توضیح 
دهد و آنرا تبدیل به علم کند .فرهنگ زنده مدام در حال تئوری سازی و تبدیل هر پدیده و هر 

امری به علم است.

۳۶

ارزش مصرفی و سرمایه داری
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موتور محرک سرمایه داری برای تولید کاال سود است.به همین خاطر آماده است که در هر 
لحظه شیفت کند از تولید یک کاالی کمتر سود ده بیک کاال بیشتر سود ده.

بین تولید مواد مخدر و گندم هیچ تفاوتی در قاموس سرمایه داری نیست .این را بی اعتنایی 
بورژازی به ارزش مصرفی می گویند.

ارزش مصرفی:

خصوصیت  مادی یک کاالست است که آن را از نظر کیفی از دیگر کاال ها متمایز می کند.

وآن رابرای استفاده خاصی آماده می کند.

 بی توجهی به ارزش مصرفی در بلند مدت به جان انسان ها و محیط زیست صدمه می
 زند.ارزش مصرفی در نزد سرمایه دار بار معنایی و ايدئولوژیک ندارد.در نزد او تنها سود است
 که بار معنایی و اخالقی دارد و اگر جز این باشد توسط دست نامرئی بازار تنبیه خواهد شد .

 مذهب و ال مذهبی برای سرمایه داری نه الزاماًسرمایه دار علی السویه است.برای سرمایه
داری بین کتب مذهبی و مجالت پورنو فرق زیادی نیست .مهم آن است که کدام خریدار دارد.

 همین قانون در مورد آالینده ها و افزودنی ها به طبیعت ومواد غذایی حاکم است.سالمت
 انسان در بلند مدت و حفظ محیط زیست در دستور کار سرمایه داری نیست مهم رساندن کاال

به بازار و پر کردن جیب است و گرنه توسط تولد کنندگان رقیب خورده خواهد شد .

 حفظ جنگل ها ،رودخانه ها و دریا ها و دریاچه هادغدغه هواداران محیط زیست است.بورژازی
به سود اکنونی خود می اندیشد.او خودرا وکیل ووصی نسل آینده نمی بیند.

 او مسئول گرسنگی انسان های حی و حاضر هم نیست. مهم این است که چه سطح زیر
کشتی بازار دارد ذرت و گندمش فرقی برای او ندارد.

 او خودرا تنها مسئول افزایش سود خود می داند وهزینه هایی که او به محیط زیست می زند
 بعهده دولت هاست ودولت ها از جیب  مردم باید آسیب های بورژازی به محطی زیست را

جبران کنند.

۳۷ 

سوسیالیسم مشارکتی
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 با فروپاشی بلوک شرق و سوسیالیسم واقعاً موجود تا مدت کوتاهی بورژازی می پنداشت بی
 رقیب است و فرمان قطار تاریخ از این ببعد دست اوست و باید بتازد و به پیش برود.تا بحران
 های ادواری بار دیگر سر بر آوردند و این پرسش به میان آمد که با فروپاشی شوروی بدیل

سرمایه داری چیست.
یکی از گزینه هایی که به میان آمد سوسیالیسم مشارکتی است.

سوسیالیسم مشارکتی به چه معناست؟

سوسیالیسم مشارکتی، سازماندهی یک اقتصاد دموکراتیک مشارکتی است.

 که در آن زندگی اقتصادي انسان یعنی تولید و توزیع و مصرف و غیره به وسیله اراده مستقل

 انسان ها تنظیم می شود نه به وسیله  نیروهاي خارجی مثل بازار یا دولت.

  تولیدکنندگان مستقیم به عامالن برنامه ریزي اقتصادی تبدیل می شوندوسازماندهی

 آگاهانه ي جامعه به وسیله تولید کنندگان متحد انجام می گیرد .

 سوسیالیسم مشارکتی  سوسیالیسمی است  از پایین ودر واقع خودرهائی طبقه کارگر به

 شمار می رود؛وعنصر اقتصادی آن برنامه ریزی مشارکتی است  که بوسیله اتحاد آزادنه تولید
 کنندگان متحقق می شود.

 مرحله اول کمونیسم یا سوسیالیسم

 در نزدمارکس در فاز نخست کمونیسم، کار تجلی و تظاهر مستقیم و بیواسطه دارد و

مقوالت کاال ،پول و ارزش ناپدید می شوند، و محصوالت کار، مطابق زمان کار توزیع می شود.

یک اختالف:مرحله سوسیالیسم

اما لنین در دولت و انقالب، فاز سوسیالیستی انقالب  را با مرحله ي اول کمونیسم یا با مرحله

  گذار از سرمایه داری به کمونیسم برابر گرفت. و با این صورت بندی امکان جدایی سوسیالیسم

  از کمونیسم فراهم شد و به نظریه استالینی شیوه تولید سوسیالیستی میدان داد که طبق آن
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  مقوالت کاال، پول و ارزش می توانستند در فاز سوسیالیستی به عنوان مرحله گذار از سرمایه

داري به کمونیسم وجود داشته باشند.

 در حالی که در نزد مارکس این گونه نبود و کار در مرحله نخست کمونیسم جایگزین ارزش می
شد.

چند توضیح
 ۱-در سوسیالیسم مشارکتی تمام محل هاي کار تحت مالکیت شوراهاي کارگري قرار دارند.

اقتصاد از پایین با شرکت شوراهاي کارگري و شوراهاي مصرف کننده هم آهنگ می شود.

  نهاد مجتمع تنظیم مشاغل براي الغاي تقسیم کار اجتماعی در درون هر کارگاه یا بین کارگاه

 ها و بین شغل هاي داراي قدرت و شغل هایی که فاقد آن هستند توازن ایجادمی کند.

  ۲- زمان کار متجسم در محصول به وسیله  ابررایانه محاسبه می شودوباز پرداخت به کارگران

  به وسیله  کوپن کاري صورت می گیرد که نشان می دهد که چه مدت و با چه شدتی آن ها کار

  کرده اند و مبادله  کوپن کار با محصوالتی که زمان کار متجسم در آن ها به شکل بر چسب

 مشخص شده است.

تنها از طریق کاربرد کوپن مارکسی، اصل توزیع می تواند به معنی واقعی کلمه برابر طلبانه

باشد. کوپن کار مارکسی، به هیچوجه پول نیست .

 � نوع دموکراسی در برنامه ریزی مشارکتی
 در مورد روند تصمیم گیري ها دموکراسی مستقیم را جایگزین دموکراسی  نمایندگی می کنند.

 و ایراد منتقدان مبنی بر این که سوسیالیسم ضرورتاً آزادی فردی را سرکوب می کند بی

اساس است.

۳۸

سیف الدین فرغانی
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 موالنا سیفالدین ابوالحامد محمد الفرغانی از شاعران نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم
است. سخنوری توانابود، در غربت زیست، رنج کشید و ناشناخته چشم از جهان فروبست.

 درنیمه اول قرن هفتم هجری در سرزمین فرغانه از نواحی ماورالنهر بدنیا آمدو در جوانی 
 جالی وطن نموده و مدتی در تبریز اقامت داشته ودر آخر به شهر کوچک  آقسرا رفت که در

آسیای صغیر واقع بودو در همان جادر خانقاهی دردهه هشتاد عمر جهان را بدرود گفت.

حمله مغول
 حماقت تاریخی حکومت گران ایرانی اقوام مغولی را که در حال برآمدن از کنفدراسیون قبیله ای

 به دولت بودند بسوی ایران کشاند . موج قبایلی بدوی و ماقبل تمدن بسوی سرزمینی که
امپراطوری های بزرگی را پشت سر گذاشته بودحاصلی جز کشتار و ویرانی نداشت.

 در این هجوم بی امان و بی پناه ماندن مردم آنانی که پایی برای فرار داشتند گریختندوجان
 بدر بردند و آنانی که ماندند یا کشته شدند و یا به اسارت رفتند .

 سیف فرغانی یکی از این جان بدربردگان بود که خودرا به آسیای صغیر یا ترکیه کنونی رساند.
پس باید شعرهای او را در این بستر تاریخی دید.

دیوان سیف آیینه تمامنمای اوضاع اجتماعی در قرن هفتم و هشتم هجری است 
سبک شعری :

وی در سخن از سبک خراسانی در قرن ششم هجری متأثر بود. کالم اودر ساده و روانی به 
انوری و در صالبت به سنایی شبیه  بود.

انتقادات اجتماعی در قصاید سیف فرغانی
 دیوان دوازده هزار بیتی سیف فرغانی مشحون از انتقادات اجتماعی و اندیشههای ناب ترقی

خواهانه است. سخنان تند و انتقادیاش وجه مشخصه شعر اوست.
 سیف فرغانی به خوبی با تخیالت شاعرانهاش به مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه خود

 اندیشیده است. این عارف عالیقدر با همراه کردن عرفان و مبارزه علیه مفاسد اجتماعی و
سیاسی دست به ابداع تازهای در ادبیات زده است.

 شعر سیف فرغانی نیز از طنز بیبهره نبود. طنزهای ظریف و گزندهاش، چون نشتری بود که
بر جان ستمگران فرو می آمد.

و در پایان  یکی از  قصایدمعروف او  که در زمان حملٔه مغولها به ایران سروده شده است:

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد                                هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب                           بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
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باد خزان نکبت ایّام ناگهان                                       برباغ و بوستان شمانیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام                          برحلق و بردهاِن شمانیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز                               این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادالن به جهان دربقا نکرد                            بیداد ظاملان شما نیز بگذرد
در مملکت چو ُغرّش شیران گذشت و رفت                       این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت ُغبارش فرونشست                      گرد ُسم خران شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکُشت                         هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت                          ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ای ُمفتخر به طالعِ مسعود خویشنت                               تاثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شماناکسان رسید                        نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان                             بعداز دوروزاز آن شمانیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم                                 تا سختیِ کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مّدتی                                     این گُل،ز گُلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده دراین خانه مال وجاه                           این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپُرده به چوپان گرگ طبع                           این گُرگیِ شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات ُحکم اوست                             هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
ای دوستان خواهم که به نیکی ُدعای سیف                    یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

۳۹

انقالب؛لنین یا گرامشی

یک انقالب اجتماعی نیازمند یک پشتوانه فرهنگی و سیاسی است و اگر جز این باشد امکان 

رفنت بسوی دیکتاتوری وجود دارد.

برای رسیدن به یک پشتوانه فرهنگی و سیاسی، حزب پیشتاز باید در یک جنبش فرهنگی و با 
ایجاد نهاد های مدنی ونفوذدر تشکل های کارگری و مردمی با کمک روشنفکران ارگانیک به 

توده و طبقه بقبوالند که شعار های حزب همان شعار های آن هاست وبه یک هژمونی فکری در 
جامعه برسد.
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در مقابل نگاهی دیگر بر این باور است که در کشورهای پیرامونی با ثقل سنگین اقشار میانی 
وحکومت های فاشیستی حزب انقالبی نمی تواند و فرصت نمی یابد به یک هژمونی فکری در 

جامعه برسد .
در این جوامع حزب پیشاهنگ ومنضبط واقلیتی رزمنده ومخفی باید کار انقالب را بجلو ببرد و 

وهژمونی فرهنگی  به کسب قدرت سیاسی موکول شود.
اما بنظر می رسد که تاکید بر کسب هژمونی فرهنگی بمعنای نفی مبارزه حزبی و تشکیالتی 

نیست .و تا جایی که حکومت اجازه می دهد حزب انقالبی باید از یک سو بار تئوریک پیشاهنگ 

را باال ببرد و از سویی دیگر به دموکراتیزه کردن فرهنگ سیاسی مردم و قدرتمند تر شدن 
سازمان ها و نهادهای دموکراتیک کمک بکند.

۴۰

داریوش شایگان وکتاب آسیا در برابر غربش

۱-گذشته گرایی:اندوه بخاطر از بین رفنت اشرافیت گذشته ،گذشته ای که به باور او پر بود از 
ارزش ها و معنویت .

۲-نفی صنعت و تکنیک :بعنوان بوجود آورنده جهان بینی تباه کننده و تبدیل انسان به ماشین
۳-مخالفت با ناسیونالیسم :ناسیونالیسم حرکتی نزولی ست که فردیت را جانشین کلیت می کند
۴-درکی خاص نسبت به روحیه قومی ملت ها : روح ملت را نمی توان با برنامه ریزی تغییر داد

۵-درکی خاص نسبت به بر آمدن فاشیسم و بلشویسم و ربط دادن آن ها به روحیه 
ملی :بلشویسم بر آمده از آنارشیسم روس است و فاشیسم بر آمده از نیهلیسم غربی است.

۶-تقسیم نیهلیسم به شرقی و غربی؛ 
نیهلسم شرقی خوب است چرا که شناسایی عرفانی ست وغربی بد است چون نفی ارزش 

هاست.

۷-ستایش از تفکر آسیایی در برابر تفکر غربی:داشنت وقار و آرامش ،سر سپردگی به نیروهای 
فیاض هستی ،بزرگ منشی، رعایت حریم، رعایت انس

۸-نفی تمدن غرب:حکومت غرائز،جهانبینی سود جویانه جهان بینی مهاجم،آگاهی بیمار گونه
نزول از بینش شهودی به تفکر تکنیکی

نزول از صور جوهری به مفهوم مکانیکی
نزول از جوهر روحانی به سوائق نفسانی
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نزول از غایت اندیشی ومعاد به تاریخ پرستی 
جانشین کردن مدینه های زمینی به جای مدینه های فاضله والهی 

جانشین کردن  توده های بی نام ومردم  میان مایه  بجای ابر مرد مسیحی 

توده هایی که نه تاریخ دارند ونه ریشه

در مورد اندیشه های شایگان در مقاله«شایگان از منظری دیگر»به تفصیل سخن گفته ام .پس 
نیازی به تکرار نیست .تنها به اختصار می گویم و می گذرم.این اندیشه ها ریشه دراشرافیتی 

دارد که به گذشته تاریخ تعلق دارد.
شایگان تا به آخربر آمدن اندیشه های نوین را در غرب فهم نکرد.موفق هم نشد به عقب ماندگی 

شرق پی ببرد.در فهم طبقاتی خود ماند. ودر گمراهی دیگران آجر روی آجر گذاشت.
۴۱

سوسیالیسم بازار

پدر سوسیالیسم بازار اسکار النگه است.
سوسیالیسم بازار یک نظام اقتصادی فرضیست که مضمون فکری آن اساساً، رهایی از 

مناسبات حاکم در نظام سرمایهداری است. به باور طرفداران سوسیالیسم بازار، در نظام 

سرمایهداری بین سرمایهدار و کارگر، مبادلهای ظاهراً داوطلبانه، اما در واقع ناگزیر و نابرابر 
وجود دارد که دلیلش این است که کارگر چارهٔ دیگری جز کار کردن برای سرمایهدار ندارد. 

طرفداران سوسیالیسم بازار به دنبال برهم زدن این مناسبات هستند، اما با حفظ نهاد و 
مناسباِت بازار. اینان معتقدند که موسسات اقتصادی میتوانند به وسیلٔه تعاونیهای کارگرانی 

که برای فروش فراوردههای خود در بازار با یکدیگر رقابت میکنند، اداره شوند.
انتقادها به سوسیالیسم بازار

سوسیالیسم بازار، همه منابع بیعدالتی را از میان نمیبرد؛ زیرا افراد باز هم مثل گذشته، در 

نتیجٔه عملکرد عواملی که نمیتوان خود آنها را مسئول آن عوامل دانست، یا سود خواهند برد 
یا زیان خواهد کرد. مثالً چگونگی توزیع استعدادهای طبیعی به برخی از کنشگران اقتصادی، 

قدرت رقابت بیشتری در بازار خواهد بخشید.
در یک روند رقابتی، کنشگران اقتصادی در صدد این هستند که بر رقبای خود برتری و مزیت 

بدست آورند، مثالً از طریق نوآوریهایی که موجب کاهش هزینه میشوند و به آنها امکان 

میدهد سودی بیش از سود میانگین به دست آورند. این مزیتها غالباً رشد یابندهاند؛ یعنی 
سود اضافی به نوآور این امکان را میدهد که سرمایهگذاری در نوآوریها را بهطور پیوسته 
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ادامه دهد و این امر فاصلٔه میان او و رقبایش را بیشتر خواهد کرد. رقابت، به این ترتیب 
میتواند نابرابریها را در سرتاسر اقتصاد جامعه افزایش دهد، حال آنکه تعدیل این 

نابرابریها مورد نظر است. در همان حال فشار رقابت میتواند در درون هر مؤسسٔه فردی هم 
نابرابریهایی را به وجود آورد. به این ترتیب که تالش برای افزایش قابلیت تولیدی و کاهش 

هزینهها میتواند رشد سلسله مراتبهای مدیریتی را تشویق کند و استفاده از آنان که خدمات 
خود را به بهای کمتر از رقبا ارائه میکنند خصلت تعاونی فرضی تولید را، به بهانه کاهش 

هزینه، از بین ببرد. به عبارت دیگر، سوسیالیسم بازار دائماً در حال فروپاشی و برگشت به 
سوی سرمایهداری بازار است

 سوسیالیسم بازار  با مالکیت اشتراکی همچون نظامی است که در آن کارآیی از طریق عدم

 تمرکز در تصمیم گیري اقتصادي و در واحدهاي اقتصادي کمابیش مستقل جستوجو می شود.

 واین راهی جز بن بست نیست. این نظریه خصلت ویژه ي دنیاي جدید، یعنی وابستگی متقابل

را درنظر نمی گیرد.

ضعیف ترین نقطه ي سوسیالیسم بازار تضاد درونی اجزای متشکله آن است.یعنی خود

  مدیریتی کارگران و سازوکار بازار، دو اصل سوسالیسم بازارند که نمی توانند در درازمدت با

 با یکدیگر همزیستی داشته باشند.

 اگر به سازوکار بازار حتا در چارچوب خودمدیریتی کارگران اجازه عمل داده شود این دیگر

 صرفاً مسئله زمان است که کارگران خودمدیریتی را کنار بگذارند و مدیران متخصص براي

 واحد اقتصادی در مبارزه رقابتی را بر گزینند که سازوکار بازار آن را ضروري ساخته است.
  سوسیالیسم بازار خودبه خود قدرت واحد اقتصادي را تقویت می کند و آن را به زیان کارگران

 عادی گسترش می دهد در واقع تجربه گسالوي نشان می دهد که در پروژه ي سوسیالیسم
بازار، خودمدیریتی کارگران در محیط بازار عمالً انجام نا پذیر است و به نا چار به سرمایه

 داري تمام و کمال تبدیل می شود.
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۴۲

روشنفکر

 چرا ما انتظار داریم روشنفکر و هنرمند و فعال سیاسی ما همه چیز دان ،همه کاره و دارای
همه خصایل پسندیده و حتی قهرمان مقاومت در برابر شکنجه باشد.

 مگر آن ها پرورده همین جامعه نیستند.
و واجد صفات رذیله وپسندیده همین مردم نیستند 

 گفته می شود
 انتظاری این چنین از روحیه قهرمان پروری ونیاز جامعه به قهرمان برمی خیزد مردمی که

 انتظار دارند قهرمانی ازراه برسد و مسئول برطرف کردن تیره روزی های آن ها باشد
 واز آن سو حاکمان چنین جامعه ای برای پیش گیری از رشد همین مردم بساط داغ ودرفش را
 به راه می اندازندو آنان را که به اندیشیدن و عمل خطر می کنند به تخت تعزیر و تعذیب می

   بندند تا توبه کنند و مایه عبرت سایرین شود ودیگران به اندیشیدن خطر نکنند.
گفته می شود

 اگر نباید از روشنفکر بیش ا زتوان تاریخیش انتظار داشت چگونه می شود از حكومت ها
 انتظار داشت همه مشكالت تاريخى و فرهنگى ِ يك ملت را حل كنند ، اگر اين يكى ، زياد است

آن ديگرى هم همني طور این جواب ها یک دور باطل را می سازد.
گفته می شود

 . استبداد به هر شکل  مانع رشد اندیشه است
 وقتی که فضای آزاد برای تبادل اندیشه نیست فرصت گردهمایی و ایجاد تشکل های مستقل و

 تماس رودررو بین افراد مختلف نیست ادامه کاری در شکل بنیادهای فرهنگی مستقل وجود
 ندارد و حتی کانون های هنری مستقل هم تحمل نمی شود  اندیشه در حالت جنینی خود باقی
 می ماند و  رشد نمی کند و حکومت هم با استدالل عقب ماندگی فکری مردم آن هارا شایسته

 دخالت در سرنوشت خود نمی داند وخودرا قیم و ولی آن ها قلمداد می کند.
 در خاطرات منتشر شده زعمای قوم مکرر می بینیم  که استبداد به مزاج مردم ایران سازگارتر 

است

گفته می شود
 و از آن سو بعض جامعه شناسان با نظریه استبداد ایرانی  می گویند ایرانیان را به خاطر 
 شرایط سوق الجیشی وخاص ایران ونا امنی های مداوم تاریخی ناچار به انتخاب استبداد
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 بوده اند  بعد به خاطر افزون شدن  ظلم مستبد جبار سر به شورش برداشته اند و دور باطل
شورش واستقرار استبدادی دیگر  را تکرار کرده اند.

 گفته می شود
 شکسته شدن این دور باطل با فداکاری های فردی وشورش های گه گاهی میسر نمی شود

 تنها رشد جامعه مدنی نیرومند مردمی  به مثابه یک ضربه گیر در برابر قدرت دو نهاد ریشه دار
دولت و شریعت   می تواند این دور باطل را بشکند.

۴۳

 بر آمدن ابومسلم خراسانی
در سال ۱۰۰ هجری که خالفت از ان پسران ابوسفیان بود .پسران عباس عموی پیغمبر داعیه 

حکومت داشتند و خودرا امام می نامیدند و به پیروانشان نیز شیعه گفته می شدو معروف بودند 
به شیعه بنی عباس و شیعه در لفظ عرب یعنی هواداربود.

در این زمان امامت از آن محمد بن علی بود.محمد پسر عبداهلل  بود و عبداهلل،پسر عباس.
از سوی محمد بن علی داعیانی به خراسان فرستاده شد برای گرفنت بیعت.مردم اجابت کردند.

داعی اکبر از سوی محمد َمیَسره بودواو ابو محمد الصادق را نیابت داده بود.ابو محمد ۱۲ تن 
را بر گزیده بود و سمت نقیبی به مردم داد. 

در سال ۱۰۲ میسره رسوالنی را از عراق به خراسان فرستاد .امارت خراسان از آن سعید بن 
خذینه بود و خلیفه بغداد یزیدبن عبدامللک بود.

بُکَیر بن ماهان
بُکَیر از سند آمده بود .در کوفه داعیان بنی عباس او را به پیوسنت به نهضت عباسیان دعوت 

کردند.بکیر پذیرفت و جانشین میسره داعی خراسان شد.
بکیر داعیانی به سوی خراسان فرستاد . امارت خراسان دراین زمان با اسد بن عبداهلل الِقسری 

بود .اسد همه آن ها را دستگیر کرد وبردار کرد.
در سال ۱۰۹ محمد بن علی ابو محمد زیاد را به خراسان فرستاد.اسد حاکم خراسان اورا 

دستگیر کرد و بهمراه ده تن از مردم کوفه به دار زد.

پس از او کثیر داعی خراسان شد.اسد در سال ۱۱۷ آن ها را بگرفت و تازیانه زد .
ِخداش
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در سال ۱۱۸ بکیر بن ماهان خداش رامامور خراسان کرد . خداش به مرو رفت و در آن جا به 
خرمدینان هواداران بابک پیوست. 

محمد بن علی رابطه با او را انکار کرد و از شیعیانش خواست با او قطع رابطه کنند
امامت ابراهیم

در سال ۱۲۴ محمد بن علی در گذشت و امامت به پسرش ابراهیم رسید و مردم او را امام 
خواندند.بکیر بن ماهان نیز با ابراهیم بیعت کرد.

ابراهیم در سال ۱۲۴ ابو مسلم را به خراسان فرستاد.
ابو مسلم که بود

بعضی می گویند او فرزند بوزرجمهر بود و در اصفهان بدنیا امد.پدرش او را به عیسی بن 

موسی السرج سپرد و هفت ساله بود که عیسی او را به کوفه برد و به ابراهیم امام پیوست.
بعضی می گویندنام او نخست ابراهیم بن عثمان بن بشار بود .ابراهیم امام او را عبدالرحمان 

نامید و دختر ابوالنجم را که از هواداران خود بود به او داد.
بعضی می گویند او نزد ابوموسی السراج بودو از جانب استاد زین سازش به تجارت به شهر 

های مختلف می رفت.در موصل به دوست استادش عاصم بن یوسف العجلی پیوست. .یوسف 
بن عمر حاکم وقت آن ها را بعنوان داعیان بنی عباس دستگیر و به زندان بردابومسلم در زندان 

به شیعه بنی عباس پیوست. 
بعضی می گویند؛ که ابومسلم یکی از رعایای پسران َمعقل العجلی  در جبال بود .در این زمان 

سلیمان بن کثیر از خراسان آمده بود و قصد دیدار با ابراهیم امام را داشت .در کوفه به 
مالقات پسران معقل الجلی  که در زندان بود رفت. ابو مسلم را در آن جا دیدو خوشش آمد و با 

خود به مکه برد و ابراهیم امام نیز از ابو مسلم خوشش آمد  .و چون نقیبان می خواستند به 
خراسان بر گردند از امام ابراهیم خواستند تا نماینده ای با آنان به خراسان بفرستد او 

ابومسلم را فرستاد.

بعضی دیگر می گویند بکیر بن ماهان که کاتب یکی از عمال سند بود در کوفه بعنوان هوادار 

بنی عباس دستگیر و زندانی شد . در زندان با پسران معقل عجلی که ابو مسلم با آنان بود 
آشنا شد واو را ۴۰۰ درهم خرید و نزد امام ابراهیم فرستاد.وابراهیم ابومسلم را به موسی 

السراج سپرد و ابو مسلم از او علم آموخت.

بعضی می گویند او از مردم هرات بود .ابراهیم اورا خرید و قاصد خود با مردم خراسان کرد. 

در سال ۱۲۷ بکیر بن ماهان در گذشت . 
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در سال ۱۲۸ ابراهیم ابومسلم را به عنوان داعی خود به خراسان فرستاد .وقیام آغاز شد.
گفته می شود ابومسلم ۶۰۰ هزار عرب هوادار حکومت اموی رابه تالفی شکست قادسیه ازدم 

تیغ گذراند.واین امر در آن روز گار چیز کمی نبود.
و در آخر یک نکته را نباید فراموش کرد که در آن روزگار زمینه استقالل ایران هنوز فراهم نبود 

و راه دیگری جز شرکت در قیام های ضد حکومتی برای ایرانیان باقی نبود.وشرکت ابو مسلم و 
ایرانیانی از این دست در قیام هایی بر علیه حکومت وقت ربطی به عرب دوستی آن ها نداشت.

۴۴

مغلطه نویسنده بزرگی بودن
این روز ها دوران علی اکبر خوانی سلبریتی های دهان گشاد است.هر حرفی راکه بدهان شان 
می آیند می زنند و هر کاری را که بخواهند می کنند. خودشان به آن می گویند مدیریت رسانه.
مدیریت رسانه به این معناست که مهم نیست چه می گویی و چه می کنی. عمل و حرفت تاچه 

میزان با معیار های انقالبی و علمی آب بندی شده است . مهم آن است که در سطح رسانه 
مطرح باشی. مهم آن است که دیده یا شنیده شوی.

نویسنده متوهمی که در تمامی طول عمرش طلب کار جریان رو شنفکری بوده است که او را کم 

دیده اند و در مورد او کم نوشته اند با فحش خواهر و مادر کانون نویسندگان را ترک می کند 
که کانون سیاسی است و من نمی خواهم سیاسی باشم و ناگهان سر از برلین در می آورد با 

یک هیئت سیاسی از اصالح طلبان و سراز میهمانی های شام حضرات در می آورد و در 

میتینگ های انتخاباتی ظاهر می شود وبه نفع این جناح و آن جناح حرف می زند ووقتی 

معترض پیدا می کند مغلطه ای بزرگ به میان می آید که این بابا داستان نویس بزرگی است.

دهان گشاد چه ربطی به قصه نویس خوب یا بد بودن دارد. نقد آین آدم که بخاطر داستان 
هایش نیست .بخاطر عملکرد سیاسی اوست. و نقد یک داستان نویس یا شاعر و یا هنرپیشه و 

ورزشکار در حیطه ای سیاسی ربطی به هنر او در زمینه های دیگر ندارد.

در جایی دیگر پیرمردی که در روزهای پایانی زنگی ست دست بر می افشاند و بندری می 
رقصد ووقتی عده ای معترض می شوند که این روز ها چه جای جشن و سرور.

گفته می شود یک امر شخصی است.و یک نویسنده باید نشان دهد که می تواند شاد و سر 
خوش هم باشد.
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در حالی که گرانیگاه بحث نه حیطه شخصی آدم هاست و نه سر خوش بودن فالن وبهمان.
اما در تمامی این اتفاقات نباید از یاد برد که برای این سلبریتی ها هر حرف و عملی یک 

مابازای مشخصی دارد.باید دیدسود و زیان این آدم ها در کجاست. از قدیم گفته اند هیچ آدم 
عاقلی سر قبری که مرده ندارد گریه نمی کند.

۴۵

ارزش گذاری ارزش ها

 به سفارش دوستی به خانه مادرش می روی.از سر و روی خانه تنهایی می بارد.
 پدر خانواده  چند سالی است که مرده است  و بچه ها هم یکی یکی به خارجه مهاجرت کرده

اند برای کار یا تحصیل و یا زندگی.
 مادر از آن زمان هایی که خیلی گذشته است  که تو او را دیده ای پیر تر و شکسته تر شده
 است  ترا خوب به خاطر نمی آورد وعذر می خواهد.اما همین که دوست پسرش هستی کافی

 است . وترا می بوسد بیاد پسرش و می گوید بوی یار می دهی.و فکر می کند تو پسر را دیده
 ای و احوالپرس می شود. .چیزی زیادی در اتاق نیست جز عکس هایی که روی رف چیده شده
 است . از شوهری که دیگر نیست تا پسران و دخترانی که به مهاجرت رفته اند و نوه هایی که

 او هر گز ندیده است .می گوید من با این عکس ها زندگی می کنم.
 از خانه که بیرون می زنی  به دوستت در آن سوی دنیا زنگ می زنی تا بگویی اطاعت امر شد

 و در آخر می گویی  :بیچاره پیرزن.
 و دوستت می گوید: ای بابا پیران روبه گذشته دارندو می میرند ولی  بچه ها روی به آینده دارند

 به خاطر گذشته نباید آینده را فدا کرد.
نمی دانی چه بایدبگویی .

 یاد  همه در گذشتگان در خاطرت زنده می شود وارواح در گذشته گان یکایک از جلو چشمانت
رژه می روند. ولی راضی هستی  که در سختی های انتهای عمر همراه آن ها بوده ای.

 هر چند خاطره های آنان ازتو  خاک شده است اما خاطره وفای به عهد وادای دین  به آن ها 
هنوز در تو زنده است .

 نه! نمی توانی همه چیز را به خاطر یک زندگی راحت فدا کنی.داستان به همین سادگی 
 نیست.دهلیز های تو در توی روح بشر پیچیده تر از آن است که باشعار گذشته فدای آینده

 خودت را راضی کنی. آدمی با ساروجی جدا ناشدنی با گذشته اش محکم شده است . آدمی
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 بدون گذشته اش، بدون احساس و عواطفی که او را با کودکی و جوانیش پیوندمی دهد هیچ
 چیز نیست. پدر و مادر در آکسون ها و دندریت های روح بشر جایی دارند که تنها بعد از مرگ

 آن ها از حفره های عظیمی که درروحت ایجاد می شود از این جایگاه آکاه می شوی. آدمی
بدون احساس و عواطفش یک پول سیاه ارزش ندارد.

درزندگی جاهایی هست که بایدبایستی وسختی ها را به خاطر دیگران به جان بخری.

۴۶

فرماسیون های اقتصادی اجتماعی

 ۱-هر فرماسیون اجتماعی-اقتصادی روابط تولیدی مختص به خود را دارد.در واقع روابط تولیدی وجه
مشخصه هر فرماسیونی است.

 بطور مثال وقتی بحث روی فرماسیون دوران هخامنشیان و اشکانیان می شود و عده ای از تاریخ
 نویسان مدعی اند که فرماسیون هخامنشیان با برده داری و اشکانیان با دوران گذار از برده داری به

 فئودالیسم با اسناد تاریخی نمی خواند روشن نمی کنند  که روابط تولیدی در این دوران چه بوده
است.

 برای خم شدن روی این دوران باید نخست ما از شیوه های تولیدی و روابط تولیدی شروع کنیم تا
برسیم به فرماسیون اقتصادی اجتماعی آن دوران.
۲- شش فرماسیون های اصلی تعریف شده است:

کمونیسم اولیه

برده داری
آسیایی باستانی

فئودالیسم

سرمایه داری
کمونیسم

 اصل داستان روابط تولید و شیوه تولید بر می گردد به این اصل بدیهی که آدمی برای زنده ماندن
 نیازمند آن است که غذا بخورد و خوردن غذا نیازمند آن است که این غذا تولید شود و برای این که این

 غذا تولید شود باید آدمی وارد  روابط معینی در تولیدبا دیگر آدم ها شود که این چرخه را کامل می
کنند.این روابط سه ویژه گی دارد:

ضروری است
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مستقل از اراده آدم هاست

مربوط است به  مرحله معینی از تکامل نیرو های مولد
به دو نکته باید توجه داشت:

 هیچ جامعه ای بدون روابط تولیدی مشخص وجود ندارد.چرا که الزمه هر جامعه ای تولید اجتماعی
است.

وبرای رسیدن به نوع فرماسیون هر جامعه ای باید از تحلیل و فهم روابط تولید آن آغاز کرد.
۴۷

خسرو گلسرخی

در سال ۱۳۲۲ در رشت بدنیا آمد
۵ ساله بود که پدرش در گذشت

۱۹ سال داشت که پدر بزرگش که سرپرستی اورا بر عهده اشت در گذشت
۲۵ سال داشت که سردبیر بخش هنری کیهان بود ودر همین سال با عاطفه گرگین شاعر و 

ژورنالیست ازدواج کرد .

۲۸ سال داشت که سیاست هنر سیاست شعر را نوشت که ساواک کتاب را جمع کرد 
۲۹ سال داشت که دستگیر شد

۳۰ ساله بود که اعدام شد
از فردای اعدام گلسرخی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ در میدان چیتگر و تبدیل خسروو کرامت به 

اسطوره تا به امروز بسیاری به میدان آمدند تا با چنگ زدن به صورت قهرمان، قهرمان را 

ناقهرمان نشان دهند. وغافل بودند از این امر که این قهرمان نیست که اراده می کند تا قهرمان 
شود.بسیاری بودند که هم از گلسرخی بهتر شعر می گفتند و هم از او با سوادتر بودند.اما 

قهرمان نشدند چون قهرمانی در جنم آن ها نبود این را توده و طبقه با شم تاریخی و طبقاتی 
خودش می فهمد . این توده و طبقه است که از بین فرزندان خود یکی را بر می کشد و می کند 

قهرمان.نگاه کنیم و ببینیم نا قهرمانان در مورد قهرمان چه می گویند:
-گل سرخی و کرامت فریب ساواک را خوردندو در نمایش پست مدرنی که نوشته ساواک بود 

نقش قهرمان را بازی کردند

-گلسرخی و کرامت قربانی غرور بی جای خود شدند
-دفاع گلسرخی در دادگاه از اسالم انقالبی پا نهادن چپ سنتی و عقب مانده  به دوران فترت 

بود
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-گلسرخی با وساطتت فرح اعدام نشدوهم اکنون در پاریس زندگی می کند .و قبر او در قطعه 
۳۳ بهشت زهرا خالی ست 

-گلسرخی اعتقادات درست و حسابی نداشت و مرگش بخاطر شعار هایی بود که موقع عرق 
خوری می داد

- شعر او شعار زده و سیاست زده بود و مصرف روز داشت
 -تشخص ادبی اش مرهون فعالیت سیاسی اش بود

 همه این ها راناقهرمانان می گویند اما نمی گویند که او در هنگام اعدامش که تنها او بود و 
مرگ ؛او چه نوشت:

                 من یک فدایی خلق هستم و شناسنامه من جز عشق به مردم چیزی دیگر نیست.
                 من خونم را به توده های گرسنه و پا برهنه های ایران تقدیم می کنم 

                 خون ما پیرهن کارگران
                خون ما پیرهن سربازان
               خون ما پرچم خلق ماست

                                          شاعر ونویسنده خلق ایران خسرو گلسرخی

۴۸

دترمینیسم اقتصادی

چندپرسش

آیا مارکسیسم به دترمینسیم اقتصادی باور دارد؟
آیا تمامی فعالیت های انسانی بازتاب اقتصاد و مبارزه طبقاتی است؟

 اگر بخواهیم پاسخی سر راست به این پرسش های بدهیم باید بگویم نه،مارکسیسم به جبر اقتصادی
باور ندارد و همه فعالیت های انسانی بازتاب ساده و مستقیم اقتصاد و مبارزه طبقاتی نیست.
 اما باید دانست که این پرسش ها نیازمند پاسخ های ساده و سر راست نیستند مستلزم تبیین و

تشریح مفصلی است.

۱- اولین  کنش تاریخی انسان برای آورده کردن نیاز های مادی خود بود ؛تولید وسایلی برای زیست.
 ۲- بعد از بر آوردن نیاز های مادیش انسان فرصت پیدا کرد به امور دیگر مثل هنر وماورالطبیعه

بیندیشد.
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 ۳- هر تمدنی با هر پایه از رشد بر پای تولید مادی شکل گرفت. بدون تولید هیچ تمدنی بوجود نمی آید
و نخواهد آمد.وماهیت این تمدن را این تولید تعیین می کند.

 ۴-تغییرات تاریخی چند فاکتوره هستند اما باید دید مهم ترین عامل میان عوامل متعدد کدام
است.عامل اقتصادی عامل تعیین کننده و انحصاری نیست.

 ۵-سیاست ،فرهنگ،دانش ،اندیشه ها و هستی اجتماعی اقتصاد با لباس مبدل نیستند.آن ها هر
 کدام هستی و حقیقت خودشان را دارند.آن ها بازتاب کم فروغ چیز دیگری نیستند. آن ها تاریخ و

منطق خودشان را دارند.
رابطه روبنا وزیر بنا یکطرفه نیست.

 شیوه تولید نوع خاصی از سیاست و فرهنگ را دیکته نمی کند سبب ساز نیست زمینه ساز است.
 هم چنین تنها ایده ها و نهاد هایی را که در خدمت اهداف شان است را نمی سازند ضد خودشان

راهم می توانند بسازند
 ۶-خط سیر تاریخ را مبارزات طبقاتی شکل می دهد وطبقات تقلیل پذیربه فاکتور های اقتصادی

 نیستند.درست است که طبقات جای آدم ها را در سازمان اقتصادی تولید تعیین می کند.اما بحث بر
سر طبقات اجتماعی است نه طبقات اقتصادی.

 طبقات تنها در سازمان تولید نیستند در نهاد های اجتماعی، آداب و رسوم ،سنت ها ،ارزش های
 فکری و عادات نیز حضور دارند.

ضمن آن که در جوامع پیشا سرمایه داری عوامل غیر اقتصادی از نفوذ باالیی بر خوردارند.
 تولید مطابق فرم خاصی از حیات ادامه پیدا می کند بنابر این با مفاهیم اجتماعی عجین می شود،

 ضمن آن که کار مفهومی جهان شمول تر از تولید ساده کاال را دارد و جنسی و خویشاوندی و مذهب
را حتی دربر می گیرد.

طبقات صرفاً اقتصادی نیستند.
 ۷-تولید تمامی زمینه های کنش بشری را در بر می گیرد هنر نیز نوعی از تولیداست تمثالی از کار

بیگانه نشده است.
 تولید به معنای تحقق بخشیدن به قدرت های ضروری انسان در لحظه تغیییر شکل دادن به واقعیت

است.

۴۹

 پرولتاریا

پرولتاريا يک پديده عيني و يک محصول مادي پيدايش سرمايه داري است.
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موقعیت عینی پرولتاریا ایجاب می کند که دنبال تغییر رادیکال و ریشه ای باشد .واین علت دارد.
پــرولــتاریــا در نخســتین گــام بــرای رهــایــی خــود بــا انــحصار مــالــکیت بــر وســایــل تــولــید روبــرو مــی شــود و مــی 
بــیند بــرای ایــن کــه کــسی مــجبور نــباشــد تــا نــیروی کــار خــود را بــفروشــد راهــی نیســت جــز از بــین بــردن ایــن 

انحصار .

رسـالـت نـفی مـالـکیت خـصوصـی امـری مـتافـیزیـکی نیسـت کـه بـه پـرولـتاریـا داده شـده بـاشـد امـری ایـجابـی 

است که از دل سازمان تولید بورژایی بیرون آمده است .

پـرولـتاریـا گـریـزی از ایـن رسـالـت نـدارد.رسـالـت او رهـایـی خـوداوسـت و ایـن رهـایـی شـدنـی نیسـت اال رهـایـی 

هـمه .بـهمین خـاطـر جـنبش ایـن طـبقه پـیشاپـیش تـمامـی جـنبش هـا قـرار مـی گـیرد. پـس بـایـد طـبقات محـروم 

را دعوت کند که به او بپیوندند .تا بتواند همه اشکال ستم را از بین ببرد .
این موقعیت عینی اوست که برای رهایی خود رابطه استثماری کار مزدی را از بین ببرد.

خصلت ابژکتیو پرولتاریا سنگ بنای درک مبارزه سوسیالیستی در جامعه است.

۵۰

متافیزیک قدرت؛ ایدئولوژی بورژازی کمپرادور

 رفرم ارضی سال ۱۳۴۱ یا آن گونه که پهلوی دوم خوش داشت انقالب سفید به عمر فئودالیسم در
 ایران پایان داد.و گرز فرمانروایی را بدست بورژازی کمپرادور داد.اما این تغییر ریل اقتصادی

اجتماعی به دموکراسی در اقتصاد وسیاست منجر نشد اتفاقی که در اروپا افتاد.
 گرانیگاه بحث در این جاست که چرادر اروپا بورژوازی در بزیر کشیدن فئودالیسم با خودش

 دموکراسی آورد اما در ایران بورژوازی استبداد را تئوریزه کرد .این چرایی را باید در ذات این نوع
 بورژوازی در کشور های پیرامونی جستجو کرد، بورژوازی که یک سرش وصل است به باال کشیدن
 ارزش اضافی و سر دیگرش وصل است به انحصارات بزرگ جهانی برای داللی و پر کردن هرچه

 بیشتر جیب خود.و در این دادو ستد آن چه که اهمیت ندارد وضعیت صنعت داخلی است وآن چه که
 اهمیت دارد جایگاه اقتصاد بومی است در ذیل اقتصاد جهانی که بیشتر در بازاری برای صدور

 موادخام تعریف شده است .بورژوازی کمپرادور تنها و تنها در ذیل استبدادی تام و تمام است که می
 تواند از بابت ارزش اضافی داخلی و داللی خارجی جیب خودرا پر کند.

 انقالب سفید مصادف بود با بر آمدن سلطنت مطلقه شاه واین سلطنت مطلقه رسالت خودرا در پیشبرد
آمرانه مناسبات سرمایه داری در ایران می دید.
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 حکومت مطلقه در کشور های پیرامونی نیازمند آن است که مشروعیت خودرا از نیرویی ماوراء انسان
 و جامعه بگیرد تا قداست آسمانی بیاید و استبداد زمینی را پوشش دهد و جامعه را متقاعد به این

امر کندکه آن چه در روی زمین می گذرد ریشه در ماوراء زمین دارد.
 ایدئولوگ های بورژوازی کمپرادور می دانستند که از نظر تاریخی با چه تنگنا هایی روبرو هستند

 وقادر نیستند فضایی را خلق کنند که جامعه به دموکراسی و توسعه سیاسی برسد .پس فرمان را بر
 یکه تازی شاه تنظیم کردند تا در سایه سرکوب و توسعه آمرانه آنان موفق شوند تمامی اقتصاد را از

آن خود کنند.
 پس در زیر پرچم انقالب سفید ایدئولوگ های بورژوازی کمپرادور تالش کردند با تدوین اصولی به

ساخت سیاسی و اقتصادی موجود مشروعیت بدهند.
 در این تدوین ایدئولوژی شاه محورتمامی کارها بود.در نقش پدری دلسوز که به تمامی راز و رمز

 جهان اشرافی متافیزیکی داشت.این اشراف و این وصل به نیروهای ماوراء شاه را از هر نوع انتقادی
بری می کرد .

نگاه کنیم به مصاحبه شاه با اوریانا فاالچی در اکتبر ۱۹۷۳
 شاه در این مصاحبه از رنج های خود می گوید که رنجی شخصی نیست .رنج یک شاه است .شاهی
 که تقدیر و سرنوشت  به او یک ماموریت الهی داده است.واین ماموریت از او یک موجود فرا زمینی و

مقدس می سازد.

 وباز از نیرویی متافیزیک حرف می زند .نیرویی که همراه اوست و او را تنها نمی گذارد .نیرویی راز
 آلودکه پیام هایی به او می دهد.این نیرو از پنج سالگی همراه او بوده است.واو در ۵ سالگی و ۶

سالگی این نیروهای ماورائی را دیده است.
نیروهایی که او را برای انجام ماموریتی برگزیده اند. واو رادر لحظات حساس نجات داداه اند.

 نیروهایی که به اوالهام می دهند واین الهام همیشه با اوبوده است ودر سو قصد سال ۱۳۲۷ معجزه
ای اورا از مرگ نجات می دهد.

استبداداز درک این امر عاجز بود که نمی توان لباس قدسی پوشید و عملی شیطانی داشت.

۵۱

کار ُموّلد و غير موّلد
کـار مـولّـد کـارى اسـت کـه  "تـولـيد ارزش اضـافـه" مـي نـمايـد. ايـن تـعريـف کـار مـولّـد در جـامـعه سـرمـايـهدارى 

است.
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بـخشى از طـبقه کـارگـر تـوسـط سـرمـايـه "نـامـولّـد" اسـتخدام مـي شـود. کـار غـير مـولّـد ايـن کـارگـران از نـقطه 

نظر کل سرمايه اجتماعى به همان درجه ضرورى است که کار کارگران موّلد.
 امــا هــمني واقــعيت کــه کــارگــران غــير مــولّـــد ارزش اضــافــه تــولــيد نــمي کــنند، آنــان را در مــوقــعيتى ويــژه در 
قـبال سـرمـايـه قـرار مـي دهـد. بـورژوازى از ايـن تـفاوت در صـفوف طـبقه کـارگـر بـراى حـفظ سـودآورى و نـيز 

قدرت سياسى و اجتماعى خود بهره مي گيرد.
تــفکيک کــار مــولّـــد و غــير مــولّـــد در تــئورى مــارکــسيسم ابــداً بــراى تــقديــس کــار مــولّـــد و تــکفير کــار غــير مــولّـــد 

نيســـت. ايـــن مـــقوالت در مـــارکـــسيسم در رابـــطه بـــا جـــايـــگاهـــشان در تـــولـــيد ســـرمـــايـــهدارى و از زاويـــه تـــولـــيد 

ارزش اضافه تحليل مي شوند. بخصوص در توليد سرمايهدارى هر دو نوع کار ضرورى اند. 

قضاوت اخالقى درباره کار موّلد و غير موّلد امر بورژوازى و آن هم سرمايهدار بخش "توليدى" است. 

۵۲

چندپرسش

   چرا با  وجود این همه رشد کمی و چند صد برابر شدن تحصیلکرده ها و تعداد و گوناگونی
 رسانه و  تولید این حجم از  تولیدات هنری اعم  از شعر و ترانه  نوشته و داستان و فیلم و

 موسیقی و .....که قاعدتا باید به تلطیف  فضای عمومی بین  مردم و  روشنفکران ،  نسل جدید
 و قدیم ، مردم  و مردم، مردان و زنان ،هم دین و هم دین، هم دین وغیر هم دین  و خالصه بخش

های مختلف یک جامعه بشود ، در حداقلی ترین شکل خود بروز نمی کند.
مشکل از نوع تولیدات هنری و نوع نگاه است.؟

  مشکل هنوز از کمی تریبون است؟
،مشکل از اقتصاد  است

 مشکل از نوع  حاکمیت سیاسی است 
چرا آثار ماندگار  برای لحظات روحی متفاوت آدم ها خیلی ناچیز است؟

 چرا  برای لختی آرامش آدم ها هنوز به حافظ و......و لحظاتی از ساحِت شعری شاملو و 
 اخوان و  فروغ وتصنیف های جاودانی دهه  قبل و  حتی  ماندنی های کوچه بازاری دهه پیش،

پناه می برند؟
همین سئوال  در مورد رمان ، فیلم و نمایش هست ؟

 آیا این سئواالت توهم است؟
آیا این تمایل فقط نوستالژی است؟ 
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  و آیا  الزم نیست این امر آسیب شناسی شود؟ 
 سئوال فقط مربوط به مخاطب خاص نیست و در دوبخش قابل پرسش است ؛مخاطب خاص 

 ومخاطب  عام.
  این همه خشونت فیزیکی ،کالمی، جنسی، اقتصادی،  رفتاری ، چگونه باید اندکی تلطیف

 شود؟
 تنها و تنها  انتساب آن به نوع رفتار سیاسی حاکمیت  آیا کافی است ؟

 و این پرسش ها که حاال دیگر تمام بخش های عام و خاص جامعه را  فرا گرفته چگونه باید 
آسیب شناسی شود.

دلیل این همه  انحطاط اخالقی ،  و غربِت  فرهنگ در کجاست؟
 علیرغم این همه تریبون و مدیریت مولدین کاالهای فرهنگی، هنری برای معرفی خود  و 

کاالیشان وعدم اقبال عمومی به فرهنگ ،شعر و ادبیات.چیست ؟

۵۳

حزب طبقه کارگر
کــشمکش دائــمی پــرولــتاریــا بــا ســرمــایــه داری وجــوه مــختلفی دارد .تــعین یــکی از ایــن وجــوه پــیدایــش حــزب 

طـــبقه کـــارگـــر اســـت.ایـــن حـــزب ســـازمـــانـــده جـــدال او بـــا بـــورژوازی اســـت بـــرای بـــه ســـرانـــجام رســـانـــدن امـــر 
انقالب اجتماعی است.

دیـگر وجـوه مـبارزاتـی طـبقه کـارگـر مـنافـاتـی بـا تـشکیل حـزب نـدارد.حـزب نـیز دیـگر اشـکال مـبارزاتـی را نـفی 

نمی کند.
ایــن حــزب بــایــد از دل حــرکــت عــمومــی طــبقه کــارگــر بــیرون بــیایــد.نــمی تــوان بــدون آن کــه دخــیل در تــمامــی 

وجوه مبارزاتی طبقه کارگر بود حزبی تشکیل داد. 

۵۴

رابطه حزب و طبقه كارگر
حزب و طبقه دو امر منفک از هم نیستند.

حـــزب ســـازمـــانـــی نیســـت کـــه عـــده ای بـــرای نـــجات عـــده ای از انـــسان هـــا کـــه تـــحت ســـتم انـــد درســـت کـــرده 
باشند .
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طــبقه کــارگــرمجــموعــه ای از افــراد مــنفرد نیســت. از آن جــا کــه تــولــید یــک امــر اجــتماعــی اســت کــارگــران بــه 
شـــــــــکل ایـــــــــجابـــــــــی در درون خـــــــــود مـــــــــتشکل انـــــــــد.وهـــــــــمیشه از نـــــــــوعـــــــــی ســـــــــازمـــــــــانـــــــــیابـــــــــی خـــــــــود بـــــــــخودی بـــــــــر 
خـوردارنـد.وهـمیشه تـحت هـر شـرایـطی رهـبرانـی مـیدانـی دارنـد. کـسانـی کـه بـنوعـی امـر تـولـید را بـه پـیش مـی 

برند و کارگران از آنان حرف شنوی دارند.این رهبران میدانی شبکه رهبران عملی پرولتاریاست.
حـزب ضـمن بـرسـمیت شـناخـنت ایـن شـبکه هـای عـملی از رهـبران مـیدانـی بـایـد از ایـن شـبکه را بـدرون خـود 

بیاورد .وخود گسترش و تکامل این شبکه ها  باشد .
حــزب پــدیــده ای بــیرون از طــبقه نیســت گــرایــشی در درون خــود طــبقه کــارگــر اســت کــه مــی خــواهــد تــمامــی 
طــــبقه را بــــرای امــــر مــــبارزه طــــبقاتــــی متحــــد کــــند .امــــا ایــــن بــــدان مــــعنا نیســــت کــــه ایــــن حــــزب حــــزب تــــمامــــی 
کـارگـران اسـت.از نـظر آرمـانـی تـالش حـزب ایـن اسـت کـه تـمامـی کـارگـران خـواسـته هـای حـزب را خـواسـته 
هـای خـود بـدانـند امـا از نـظر تـشکیالتـی، کـارگـری در حـزب جـا مـی گـیرد کـه نـگرشـش بـا نـگرش حـزب یـکی 

باشد.

طـبقه کـارگـر از نـظر گـرایـشات یـک دسـت نیسـت.ایـن حـزب اسـت کـه گـرایـش سـوسـیالیسـتی طـبقه را تـعین 
می بخشد.

کــار حــزب چــیزی نیســت جــز پیشــبرد مــبارزه طــبقاتــی کــارگــران و تــشکل دادن بــه طــبقه در هــر شــکلی کــه 
ممکن است از سندیکا تا شورا.

۵۵

خشونت و هنر

۱- چرا خشونت در یک جامعه نهادینه می شود یا هست
۲-چرا هنر نمی تواند در تعالی جامعه نقش خودش را ایفا کند

  نخست باید دید خشونت چیست و چرا در یک جامعه نهادینه می شود
خشونت چیست

وارد آوردن آسیب جسمی و روحی به دیگری با قصد و نیت توسط یک فرد یا یک گروه را 
خشونت می گویند.این تعریف ضمن آن که قابل گسترش و تعمیم بیشتر است اما تعریفی معین 

و مشخص است. 
انواع خشونت

۱- خشونت ساختاری
۲- خشونت کنش گرانه

خشونت ساختاری
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خشونتی است که از عملکرد سیاست و اقتصاد ناعادالنه سرمایه داری ناشی می شود و این 

خشونت از تمامی خشونت ها مرگبار تر و سخت جان تر است. . دیده می شود اما فاعل 

مشخصی ندارد. ما هرروزه جلوه های مختلف آن را می بینیم مثل مرگ روزانه هزاران کودک 

در اثر سوء تغذیه و نبود دارو در سراسر جهان.
خشونت ساختاری خودرا به شکل فقر و تبعیض نهادینه نسبت به یک طبقه  نشان می دهد.

خشونت ساختاری خشونتی است که از چشم جامعه دور می ماند و به آن توجهی نمی شود.

خشونت کنش گرانه

خشونت کنش گرانه خشونتی است که فاعل آن قابل دیدن و شناسایی است.و انگیزه آن دینی 

و قومی و سیاسی است.
خشونت کنش گرانه بعنوان خشونتی عینی به دوبخش تقسیم می شود:

الف-خشونت نمادین

که خشونت تبلور یافته در قالب زبان است  مثل :
                                       باز تولید مناسبات سلطه اجتماعی

                                       تحمیل جهان  معینی از معانی

ب: خشونت آشکار: که بهانه هایش  قومی ،مذهبی و سیاسی است.

رسالت هنر
نکته دوم رسیدن به این حقیقت است که چرا جامعه روبه قهقرا می رود و هنر در تمامی ابعادش 

موفق نمی شود نقش خودرا دربٰرآمدن جامعه ایفا کند.  
بحرانی دوسویه

 شاعر و مخاطب شعر نو شهر و مردم و فرهنگ شهر نشینی است.پس باید نگاه کنیم و ببینیم
چرا شعرنمی تواند رابطه قدرتمندی با کسانی که شعر برای آن ها گفته شود بگیرد:

۱- تبعید شاعر از جغرافیای سیاسی شهر
۲- تبعید شاعر از جغرافیای چاپ و نشر و پخش

۳-گسیختگی فرهنگی  در جامعه ای که از ابتدا هم عادت به کتاب خوانی ندارد
   ۴-بحران اقتصادی که جایی برای صرف هزینه های متفرقه باقی نمی گذارد

اما تمامی داستان در بیرون از حوزه شعر نیست . پس باید خم شویم روی عوامل داخلی:
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 ۱-انبوه شاعران نا شاعر با شعر هایی سبک و فاقد شعریت چه به حسب کالم و چه به حسب
    معنا.

 ۲-پیچیدگی کالم  با تصاویری انتزاعی و دور از ذهن و غیر قابل فهم و معنا تحت عنوان شعر
پست مدرن، برای تغییر در ذائقه شعری مردم

 ۳-عادت تاریخی برای مردمی که شعر را همیشه  برای تهییج احساسات خوانده اند. امروز با
 شعری روبرویند که معنا گریزاست و می خواهد خواننده را به تفکر وادارد با اجرایی زبانی،

پارگی روایت ،فاصله گذاری ،و آشنایی زدایی و شالوده شکنی.
 ودر آخر باید روی این مطلب خم شد که شعر معاصر شعر نخبگان والیت های فرهنگی است نه

توده مردم.
جمع بندی کنیم

 خب باید دید در جامعه ای که خشونت ساختاری و کنش گرانه در آن نهادینه شده است .وهنر
 ایدئولوژیک و بی آرمان و عوام زده تمامی تریبون ها را از آن خود کرده است.آیا اتفاقی است

که هنرآرمانخواه موفق نمی شود به رسالت خود که تلطیف روح و جامعه انسانی است عمل کند.
 در روزگار فروریخنت ارزش ها با جماعتی خوابزده و گرفتار انواع  تابوها بیدار کردن یک

جامعه به خواب رفته کاری ست بس دشوار .
شعار زدگی،بازی های لفظی،میل به اشتهار،بی ایمانی ،بی تقوایی،فقر معنوی،زیسنت در

انحطاط محض خروجی هنر بی آرمان است.
  فرهنگ هر ملتی بر آمده از تاریخ و روح جمعی آن ملت است .باید دید در طول این چند هزاره
 تاریخی مکتوب ونا مکتوب با این مردم از سوی دو نهاد استبداد و سنت چه رفته است که پیکره

فرهنگیش بدین گونه است .

 ما آن هستیم که بوده ایم . آن شده ایم که باید می شدیم.از کوزه همان تراود که در اوست. اما
 باید دید چه کسانی در این امر دخیل بوده اند.باید دید چرا پیکره فرهنگی یک ملت نا پرساست

و اندیشه بعنوان اندیشیدن در آن جایی ندارد.
۵۶

مبارزه طبقاتي

مبارزه طبقاتی موتور محرکه تاریخ است.
نیازمند درجه خاصی از آگاهی ویا وابستگی به جمعیت خاصی نیست.

هرکسى مي تواند به آن دست بزند. 
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هر اعتراضى جزو مبارزه طبقاتى است. 
نیازمند آن هم نیست که پیشاپیش از فرجام آن اگاهی صدردصدی داشته باشیم.

مـبارزه طـبقاتـی از درون اسـتثمار طـبقاتـی بـیرون مـی آیـد . هـر کـجا اسـثتثمار هسـت مـبارزه طـبقاتـی هـم 
هست ،مبارزه ای وقفه ناپذیر و مداوم.

ایــن مــبارزه مســتلزم ایــن نیســت کــه حــتماً زیــر پــرچــم مــبارزه کــار بــر عــلیه ســرمــایــه بــاشــد . هــر نــوع مــبارزه 

مــلی وقــومــی و فــرهــنگی و ایــدئــولــوژیــک در تحــلیلی نــهایــی نــوعــی مــبارزه طــبقاتــی اســت .در پشــت تــمامــی 
شعار ها این منافع طبقات است که دارد می جنگد. 

۵۷

رفرم و انقالب
تـــوده و طـــبقه در یـــک مـــبارزه دائـــمی اســـت بـــرای بهـــبود وضـــعیت روزمـــره خـــود و آنـــی از ایـــن مـــبارزه دســـت 

نمی کشد.
ایـــن جـــدال روزمـــره بـــرای بهـــبود وضـــع معیشـــت مـــنافـــاتـــی بـــرای مـــبارزه نـــهایـــی او بـــرای انـــقالب نـــدارد.بـــلکه 

تسهیل کننده آن امر نهایی است.

نـبایـد دچـارایـن خـبط و خـطا شـد کـه فـقر و اسـتیصال بـاعـث انـقالب مـی شـودفـقرتـنها بـه شـورش هـای کـور 
دامن می زند.

مــــبارزه اقــــتصادي طــــبقه کــــارگــــر بــــعنوان جــــزء اليتجــــزاي وجــــود اجــــتماعــــي او و بــــرای اومــــبارزه اي تــــعطيل 
ناپذير است.و حزب  طبقه کارگر بايد در اين قلمرو فعال باشد.

مــــبارزه روزانــــه طــــبقه کــــارگــــر بــــرای افــــزایــــش دســــتمزد در واقــــع مــــبارزه ای اســــت بــــرای از آن خــــود کــــردن 
بخشی از ارزش اضافی است واین مبارزه تا به آخر جزء الیتجزی وجود طبقه کارگر است.

اصـــالحـــات و انـــقالب در دوســـوی مـــخالـــف هـــم نیســـتند. حـــزب انـــقالب حـــزب اصـــالحـــات هـــم هســـت. حـــزب 

انـقالب اجـتماعـي نـمي تـوانـد در صـحنه مـبارزه بـراي تـغيير جـامـعه، تـغيير دائـمي و روزمـره جـامـعه، حـضور 

نداشته باشد. چون کارگران آنجا هستند. 

بـــــدون داشـــــنت افـــــق انـــــقالب اجـــــتماعـــــي نـــــمي تـــــوان مـــــدافـــــع پـــــيگير اصـــــالحـــــات بـــــود و بـــــدون حـــــضور وســـــيع 
اجـتماعـي بـمثابـه مـدافـع دائـمي بهـبود اوضـاع نـمي تـوان در جـامـعه نـيروئـي بـراي انـقالب اجـتماعـي بـسيج 

کرد و به ميدان آورد.
چـپ بـدون حـضور در مـنت اعـتراض جـاري در جـامـعه، در حـاشـيه و غـير اجـتماعـي بـاقـي مـي مـانـد و زمـينه 

اي براي بروز و تاثير گذاري بر کل طبقه را پيدا نمي کند.
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عـدم حـضور چـپ در عـرصـه جـنبش هـا ی اصـالح طـلبانـه ایـن جـنبش هـا را در افـق محـدود  بـورژوازی رهـا 

می کند.و خود نیز قادر نخواهد بود بعنوان آلترناتیو انقالب در جامعه ظاهر شود .

۵۸

مبارزه سياسي طبقه كارگر
مـبارزه طـبقه کـارگـر در آغـازبـطور کـلي مـبارزه ای اقـتصادي اسـت بـرای افـزایـش دسـتمزد یـا بهـبود شـرایـط 

کــار و یــا حــق تــشکیل ســندیــکاســت.امــا نــظام حــاکــم ایــن در خــواســت هــای صــنفی وبــه حــق رانــمی پــذیــرد و 
موضعی سخت سیاسی می گیرد.

حــق اعــتصاب و حــق تــشکل در کــشور هــای کــالســیک جــزء حــقوق شــناخــته شــده و پــذیــرفــته شــده کــارگــران 

است.

اما چرا در کشور های پیرامونی حکومت از پذیرش این حقوق سرباز می زند.
مـدل تـوسـعه در کـشور هـای پـیرامـونـی  آمـرانـه اسـت و حـکومـت یـا نـمایـنده مسـتقیم  سـرمـایـه داری وابسـته 
اســت و یــا حــکومــتی بــناپــارتــی اســت کــه در فــراز طــبقات اســت امــا حــافــظ نــظام ســرمــایــه داری اســت .ودر 

هـردو صـورت خـود بـعنوان بـزرگ تـریـن سـرمـایـه دار عـمل مـی کـند. در حـالـی کـه سـرمـایـه در کـشور هـایـی بـا 

بـورژازی کـالسـیک  پـیونـد تـنگاتـنگ و مسـتقیمی بـا دولـت نـدارد.پـس هـر گـونـه در خـواسـت کـارگـری در اولـین 

موج با دیوار حکومت بر خورد می کند و در خواست اقتصادی ماهیتی سیاسی می یابد .
در کــشور هــای پــیرامــونــی جــنبش هــای اقــتصادی طــبقه کــارگــر بهــر شــکل وبــا هــرعــمقی مــاهــیتی ســیاســی 

دارد. 
روی دیــگر مــبارزه طــبقه کــارگــر بــر مــی گــردد بــه تــاثــیری کــه جــنبش هــای کــارگــری بــر دیــگر جــنبش 
هـای تـوده ای دارد.گـرفـنت حـق تـشکل هـای کـارگـری زمـینه را بـرای انـتشار روزنـامـه و آزادی بـیان و 

دیگر تشکل های مردمی آماده می کند.

۵۹

جامعه در حال گذار
 در یک جامعه در حال گذار شیوه تولید و روابط تولید پایداری نداریم.و نکته ای که در مورد این جوامع
 اهمیت دارد باز گشت پذیر بودن این جوامع به فرماسیون های قبلی است.وپیروزی شیوه تولید نوین در

 این مرحله امری تضمین شده نیست.
 جامعه در حال گذار با روابط تولیدی خاص مشخص میشود. این روابط تولیدی فقط ترکیبی از شیوه
 تولید کهنه که باید مغلوب شود و شیوه تولید نوین که تدریجاً رشد میکند، نیست. مثالً روابط تولیدی
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 مشخصکننده جامعه در حال گذار از فئودالیسم به سرمایهداری ترکیبی از شیوههای تولید فئودالی و
سرمایهداری نبود، بلکه روابط مختص به این دوره بود: روابط تولید کاالئی ساده.

 توده تولیدکنندگان نه از رعایا  تشکیل میشد و نه از کارگران مزدی، بلکه عبارت بود از کشاورزان 
 آزاد و کارگران یدی آزاد که با وسائل تولید متعلق به خودشان تولید میکردند. چنین روابط تولیدی هم

از روابط تولید فئودالی و هم سرمایهداری هر دو متفاوت است.
ایـــن روابـــط تـــولـــید از انـــحالل فـــئودالـــیسم قـــبل از آنکـــه ســـرمـــایـــهداری کـــامـــالً بـــتوانـــد در عـــرصـــه تـــولـــید 
تــوســعه بــیایــد نــتیجه مــیشــود .ســرمــایــه حــاکــم اســت، امــا در عــرصــههــای خــارج از تــولــید، مــانــند ســرمــایــه 

بانکی و تجاری.  
این امر در مورد دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نیز صادق  است. 

فروپاشی جامعه طبقاتی بورژوائی (و دولت بورژوائی)، و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، تنها  

امکان ساخنت یک جامعه سوسیالیستی و سپس کمونیستی را به وجود میآورد، اما خود به خود این 
امر را تضمین نمیکند. در انقالب سوسیالیستی و در پروسه ساخنت نظم اجتماعی سوسیالیستی، 

آگاهی نقش بس عظیمتری از آنچه در شیوه های تاریخی تولید قبلی ايفا میکرد، به عهده دارد. 

۶۰
سیاهکل

منتقدین سیاهکل از همان آغاز بدنبال درک و فهم این حرکت نبودند پس ساز خودشان را کوک 
کردند که این حرکت نابالغی خود خواسته است . حرکتی برخاسته از نابردباری خرده بورژازی 

و گرته برداری شده از جنبش های چریکی در امریکای التین است و راه بجایی نمی برد.
در حالی که این گونه نبود.آغاز گران حماسه سیاهکل بدنبال انقالب اجتماعی وجامعه ای برابر 

بودند که ریشه در آرمانخواهی پرولتری داشت.
و گرته برداری از مدل های چریکی در امریکای التین هم نبود. بسته بودن راه ها و بی حاصلی 
مبارزه به سبک و سیاق حزب توده و جبهه ملی آن ها را وا می داشت که راهی دیگر پیدا کنند. 
 استراتژی مبارزه بدنبال بستری مناسب برای حرکت خود بود.و دراین میان مدل های آمریکای 

التین کمک کرد تا آن بستر برای آن استراتژی مهیا شود.
اما کار به این سادگی ها نبود.اقناع جنبش و اجماع جنبش برای این حرکت الزم بود و این 

امر کوچکی نبود .پس باید مبانی نظری کار آماده می شد .
چهار نظریه پرداز در این راه سخت قلم زدند؛بیژن  جزنی،مسعود احمد زاده ،امیر پرویزپویان 

و مصطفی شعاعیان کارهای بزرگی کردند.
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اقبال گسترده ای که جوانان نشان دادند نشان دهنده چند امر بود؛ ضروی بودن آن و اقناع 
کلی جنبش انقالبی بر این امر. 

در استقالل رای نظریه پردازان جنبش همین بس که  اینان در راهی قلم می زدند که کالسیک 
های مارکسیستی  حرف جدی در مورد آن نزده بودند وبقول نادر شایگان وقتی که کلت به 

کمرت می بندی این یعنی نفی لنینیسم .اتهام مقلد بودن امر بی موردی است .
از به هنگام بودن این حرکت همین بس که تمامی عرصه های هنری ایران را در خود گرفت

این جنبش با تمامی آسیب هایش در مجموع ناموفق نبود .
موفقیت درگردآوری و تشکل چپ انقالبی که فاز نخست این جنبش بود با قدرت هر چه تمام تر 

متحقق شد.
۶۱

هنر و طبیعت ثانویه
هنر از آسمان نمی آید منشا زمینی دارد.بخشی از روبنای یک جامعه است . جامعه ای که با 

شیوه و روابط مشخصی در تولید زندگی می کند .وهنر آن هم بالضروه در همین محدوده 
تاریخی شکل می گیرد و نطفه می بندد. خالق آن هم آدمی است محصور در همین شرایط و 

روابط.
اما وقتی می گوئیم هنر بخشی از روبناست به این مفهوم نیست که تحت سیطره سخت روابط 

تولید است وبقول معروف اقتصاد است که لباس هنر به تن کرده است بلکه استقالل دارد و این 
استقالل اما نسبی است و تا آن جاست که در ساحتی موازی روابط تولید می تواند حرکت 

کند. 
اهمیت هنر جدا از آن که تلطیف کننده مناسبات حاکم بر روابط انسان ها ست ، در آن است 

که چهره واقعیات جامعه را می تواندتغییر بدهد و در ساحت دیگری عرضه کند .این تغییر چهره 
واقعیات را شکل گیری طبیعت ثانویه می گویند.اهمیت هنر در این جاست .در این تغییر چهره 

دادن است  . زیبایی هنر در این جاست. 

۶۲

دیونیزوس بزرگ

 پلوتارخ در تاریخ خود می گوید:
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دیونیزوس بزرگ جبار سیراکوز اسیر سوء ظن دائمی بود.ترس آن چنان بر او غلبه داشت که 

موهای خودرا می ترسید بدست سلمانی بدهد.برای کوتاه کردن موهایش با ذغال گداخته می 
هایش را می سوزاند.کسی اجازه نداشت به اتاق او برود حتی پسر و برادرش.

کسی را به حضور می پذیرفت که لباس هایش را بیرون بیاورد تا او مطمئن شود خنجری در 

زیر لباس هایش پنهان نکرده است و لباسی  بنت کند که اوقبالً آماده کرده است.
روزی برادرش می خواست در حضور او بروی زمین موقعیتی را مشخص کند .نیزه سرباز 

نگهبان کاخ را قرض گرفت .دیونیزوس درجا دستور قتل نگهبان را داد.
او بر این باور بود  که از دوستان و نزدیکان باید  بیشترترسید .چون اینان آدم هایی هوشمندی 

هستند که بیشتر از بقیه خواستار سروری کردنند.

او مارسیاس سردار خود را به چوبه دار سپرد.سرداری را که خود از مرتبه پائین به مرتبه باال 
رسانده بود. علت قتل مارسیاس آن بود که خواب دیده است دیونیزوس را کشته است . برای 

دیکتاتور سیراکوز شکی نبود که مارسیاس در بیداری به کشنت او اندیشیده است.
روح او آکنده از تیره گی هایی بود که ُجنب و بزدلی بهمراه می آورد .

او در آخر برافالطون خشم گرفت چرا که افالطون حاضر نشد او را شجاع ترین انسان 
بخواند. 

۶۳

طبقه 
طبقه یک رابطه اجتماعی است.و ربطی به میزان پول،سطح تحصیالت وفرهنگ ندارد.

طبقه بیان جمعی واقعیت اجتماعی استثمار است، یعنی روشی که استثمار در یک ساختار 
اجتماعی تجلی می یابد.

 طبقه اساسا یک رابطه است، درست مانند سرمایه .
یک رابطه اجتماعی تولیدو یک طبقه (یک طبقه مشخص) گروهی از افراد یک جامعه است که با 

موقعیت آن ها در کل سیستم تولید اجتماعی تمیز داده می شود، و بیش از هر چیز بنا بر 
رابطه آن ها (در درجه اول از نظر میزان کنترل) با شرایط تولید (بمعنای ابزار تولید و شرایط 

کار) و با طبقات دیگر تعریف می شود.
طبقه سرمایه دار 
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هر کسی که بر محل کار کنترل اقتصادی دارد، شرایط کار دیگران را دیکته می کند، یا سرمایه 
ای دارد که می تواند در تولید سرمایه گذاری نماید، بخشی از طبقه سرمایه دار می باشد. 

طبقه کارگر
هر کسی که باید نیروی کار خود را در ازای دستمزد بفروشد و قادر به ایجاد مایحتاج زندگی 

خود نیست، بخشی از طبقه کارگر است.
تعیین طبقه

موقعیت یک فرد از طریق مناسبات یک فرد با کار، ثمرات کار و ابزار تولید تعیین می گردد. 
طبقه و ثروت مطمئنا با هم ارتباط دارند، اما آن ها یک چیز نیستند.

ثروت و فقر، طبقه را تعیین نمی کنند.بلکه تجلی آن است.
ما در درآمد یا سبک زندگی منشاء طبقه را نمی بینیم بلکه  نتایج طبقه را می بینیم.

طبقه در خود و برای خود
طبقه کارگر تا زمانی که به هویت خود بعنوان یک طبقه پی نبرده است وتنها خودرا فروشنده 

نیروی کار می بیند طبقه ای در خود است.
طبقه  برای خود، زمانی گفته می شود که طبقه به هویت ومنافع مشترک خود بعنوان یک طبقه 

پی برده است وسازمان یافته  منافع خودرا فعاالنه پیگیری می کند.
۶۴

بدیلی دیگر
سرمایه داری شر مطلق نیست هم چنان که خیر مطلق هم نیست.یک راه گریز نا پذیر بوده است 

در مقطعی از زندگی بشر و گریزی هم ازآن نبوده است اما باید دید که آیا ادامه این راه به 
صالح بشر هست یا نه.

سرمایه داری انسان را از دل نظامی پوسیده ونا کارآمد بیرون کشید و تولید را وارد ریلی جدید 
کرد و زندگی بشر را تغییر داد .اما از همان آغازبر دوپایه ایستاد و به جلو رفت؛دوپایه زیبا و 

زشت.وتا امروز بر همین دوپا حرکت کرده است.

 طرفداران آن پایه نخست را می بینند که پایه رشد در تمامی عرصه های فنی و تکنولوژیک 
است که ززندگی بشر را در هر لحظه ای تغییر می دهدو می گویند این زیبایی در مقابل آن 

زشتی پذیرفتنی است.
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منتقدین آن پایه دوم ان را می بینند که برپایی جهانی ناعادالنه سرشار از انواع بدی ها و 
شرارت های ذاتی است ؛فقر بیکاری نابرابری مالی قومی جنسیتی زبانی دینی و قومی و 

طبقاتی .
و سپردن تمامی دارایی های جهان به کمتر از سه در صد و در فقر و فاقه قرار دادن اکثریت 

جهان.
بدیل های بد

منتقدین نخستین سرمایه داری بر آن بودند که این نظام اسثتثمار گر باید جایش را به نظامی 
عاری از استثمار و نابرابری بدهد.

انقالب اکتبر و بعد انقالب چین و دیگر انقالبات در همین اندیشه عملی شد. اما حاصل کار 
نظامی نا کارآمد با خشونتی فراگیر بود و در آخر سرمایه داری دولتی جایش را به سرمایه 

داری بازار آزاد داد با خاطره ای بد در اذهان نسبت به بدیل سرمایه.
یک پرسش 

پرسشی که امروز در اذهان می گردد این است که آیا بدیلی ممکن است که نو آوری، رشد و 

پویایی سرمایه داری را داشته باشد ولی پایه شر و بدیش را نداشته باشد .پایه ای که دارد با 
تخریب محیط زیست و دامن زدن به نابرابری در همه سطوح زندگی زیسنت را برای اکثریت 

مردم جهان غیر قابل تحمل می کند .
سرمایهداری  چیست؟

سرمایه داری با هر تعریفی که ذیل آن بیاوریم ؛بازار و مالکیت خصوصی ذات مشخصی 
دارد .تقسیم جامعه به طبقات و به تبع آن تقسیم تنعمات جامعه بر همین اساس وگسترش بی 

وقفه وحرکت بسوی انباشت و سود بیشتر.
نقد اخالقی سرمایهداری

در گذشته فرض بر این بود که نقادی جامعه سرمایه داری و گشودن پویه درونی آن برای 
کارگران و بدنبال آن بر خاسنت طبقه کارگر بر علیه سیستمی که استثمار پایه اصلی آن است  

برای تغییر کافی ست و نیازی به نقد اخالقی جامعه سرمایه داری  نیست .
بنظر می رسد  در دوران کنونی نقد اخالقی جامعه سرمایه داری در بسیج هر چه بیشتر نیرو 

ها برعلیه آن ضروری ست .

۶۵

قوانین سرمایهداری
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تولید سرمایهداری مهمتر از هر چیز آفرینش و انباشت عظیم کاالست.
ارزش مصرفی

 هر کاال یک ارزش مصرف دارد. به این معنی که باید برای خریدارش، مصرف و فایدهای داشته
باشد. ارزش مصرف به خصوصیاِت فیزیکیِ کاال محدود میشود.

 ارزش مبادله ای
اما هر کاال با برخورداری از یک ارزش مبادله، ماهیتی دوگانه دارد

 در حالی که ارزشهای مصرف در هر عصری ایجاد شدهاند، اما تنها مرحلۀ اجتماعی
 سرمایهدارانۀ تولید است که اینها را به ارزشهای مبادله تبدیل میکند؛ یعنی اجناسی که نه

 .برای مصرِف مستقیم، بلکه برای فروش تولید میشوند.
کار انسان

 رشتۀ مشترک میان همۀ کاالها، صرِف کار انسان بر تولیدشان است یا به بیان دقیقتر خرید
.تواِن کاِر کارگر از سوی سرمایهدار است.

کار اجتماعاً الزم
 در هر دورهای تمامی کاالها با استفاده از کاِر متوسط و ماشینآالت و روشها، زمان معین و

 خاصی را برای ساخته شدن به خود اختصاص میدهند. این زمان را سطح فنی موجود جامعه
تعیین میکند. به بیاِن دیگر، همۀ کاالها باید با صرف زمان کار اجتماعاً الزم تولید شوند.

بنابراین ارزش هر کاال برابر است با مقدار زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید آن.
 قیمت

 نموِد نهایی ارزِش مبادله، پول است؛ قیمت، نمود و تجلیِ پولیِ ارزش است.واز روی زمان کار
صرف شده و استهالک ابزار تولید محاسبه می شود.

مزد

 کارگر توان کار خود را میفروشد و سرمایهدار وارد قراردادی میشود تا به کارگر مزد پرداخت
 کند. توان کار نیز خود یک کاال است و ارزش آن بنا به مدت زمان کار الزم برای تولیدش تعیین

میشود.

کار منبع ارزش
 تواِن کار نیز کاالیی مانند سایر کاالها است، اما یک کاالی ویژه و خاص. تواِن کار یک نیروی 

زایندۀ ارزش است، منبعِ ارزش و سرچشمۀ ارزشی بیش از ارزشی که خود دارد.
ارزش اضافی یا سود
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 این واقعیت که نیمی از کاِر یک روز برای زنده نگاه داشنت کارگر ضروری است، به هیچ رو
مانع آن نمیشود که کارگر یک روز کامل را کار نکند.

 بنابراین مازادی که استخراج شده، ارزش اضافی یا سود است.کاِر بیمزِد طبقۀ کارگر؛ و
منشأ انباشت سرمایه را شکل میدهد.

 مبارزۀ طبقاتیای که در محیط کار برای دستمزد بیشتر یا سود بیشتر تا به آخر پیش میرود،
هیچ چیز بیش از یک مبارزۀ دائمی بر سر تقسیم ارزش اضافی نیست.

 مارکس نخستین کسی بود که منشأ ارزش اضافی را درک کرد. دیگران مثل ریکاردو،
 اقتصاددان کالسیک، هرچند این را شناسایی کرده بودند، اما قادر به توضیح کافی منشأش

نبودند

ارزش اضافي و ارزش افزوده

ارزش افزوده و ارزش اضافی یکی نیستند.

ارزش اضافي فقط در حوزه توليد و در جاهايي که کارگران استثمار ميشوند، معنا می یابد.

 اما سرمايهداری  ارزش اضافي را قبول ندارد و به جاي آن ارزش افزوده رابه کار ميبرد،
 ارزش افزوده نه تنها در حوزه توليد، بلکه در حوزه توزيع، مصرف و خدمات و بازرگاني و

تجارت و خريد و فروش کاالها هم روي ميدهد.
ارزش افزوده

 هر افزودهيي به سرمايهي «صنعتي»، «تجاري»، «خدماتي» يا پول يا کاالهايي مانند خانه و
مستغالت به عنوان ارزشافزوده تلقي ميشود.که  متکي بر کااليي شدن خود پول است.

ارزش افزوده در اقتصاد داللي و  سرمايهداري تجاري معنا می یابد.

 
۶۶

تاریخ سلطه

مارکس در مانیفست می گوید :تاریخ بشر چیزی نیست جز تاریخ مبارزه طبقاتی است .

 به تأسی از مارکس ،ماکس وبر می گوید: تاریخ  بشر چیزی جز تاریخ سلطه نیست.
 از دیدگاه ماکس وبر(۱۹۲۰-۱۸۶۴) بر آمدن قدرت وتطور آن در مراحل مختلف تاریخ یک جنبه

 اساسی از تاریخ است و بین ثروت وقدرت یک رابطه متقابل برقرار است گاه قدرت وسیله
  دستیابی به ثروت است وگاه ثروت وسیله دستیابی به قدرت است.
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 بر حسب وضعیت هر جامعه این رابطه بین قدرت و ثروت متغیر است ویکی زیر بنای تحوالت
می شود.

 بعضی از پژوهشگران بر این باورند که نظرات مارکس وبر نزدیکی هایی با شرایط شرق دارد
وقابل تعمق است .

در شرق  به خاطر دالیلی چند از جمله مسئله ارجحیت آب بر زمین  واهمیت  سیستم آبیاری
 وحرکت مداوم قبایل و مسئله عمده شدن امنیت  این قدرت مسلط بوده است که وضعیت مالکیت
را تعیین می کرده است .واین قدرت بوده است که دستیابی به ثروت را تسهیل می کرده است .
  پس باید تاریخ ایران را از همان بدایت تا امروز بعنوان قدرت و تحوالت قدرت باز خوانی کرد .
 و در مورد وضعیت کنونی هم  می گویند ؛قدرت برآمده از تحوالت دهه های اخیر را نمی توان
 تنها به زیربنای اقتصادی جامعه وتحوالت آن مشروط کردودر صدد تبیین آن بر آمد بلکه باید

 تحوالت اقتصادی را در ذیل قدرت و خواست قدرت و بر آیند قدرت تحلیل و تبیین کرد .
 وبر خالف این تفکر رایج که حکومت های معاصر ایرانی را باید ذیل حکومت های بناپارتیسم

 بررسی کرد با مدل دولت بناپارتی قدرت را نمی توان تحلیل کرد و باید شرایط ویژه ایران را در
 تبیین خود ملحوظ داشت.

 در دولت بناپارتی قدرت مستظهر به پشتیبانی دهقانان است ودر تحلیل نهایی دولت منافع
 طبقات باالیی جامعه را حمایت و هدایت می کندبه همین خاطر آن را فراطبقاتی می گویند.

 اما دولت در اینجا مستظهر به پشتیبانی قشر روحانی و بورژوازی تجاری وبورژوازی سنتی  و
خرده بورژوازی غیر مدرن تحت سلطه مذهب است .

 تحوالت دهه های اخیر مطابق ذهنیت خرده بورژوایی  وبورژوازی تجاری و سنتی حاکم  به 
 شکل گیری یک طبقه خرده بورژوای گسترده در بخش خدمات و داللی و بخش های دولت

 آشکار وپنهان انجامیده است این طیف وسیع وگسترده دارای ذهنیت مدرن شده است ولی
 برای امرار معاش مجبور به تظاهر ودنباله روی از قدرت است  بورژوازی تجاری نیز با تغییر

 نسل ذهنیت مدرن یافته است و خواستار پیوسنت به بازار جهانی است.
 یعنی پایگاه عینی قدرت خواست دیگری را در دل دارد اما قدرت حاکم مستقل از آن در پی

سوداهای دیگر است وبه عبارتی مستقل از پایگاه خود دست به عمل می زند .
 آن پایگاه در عمل بدنبال چیز دیگری ست ولی قدرت مسلط  منافع آنان را در پیوسنت به بازار

جهانی فدای خواسته های خود می کند.
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 این پاشنه آشیل همه تحلیل هایی است که بر اساس جنگ طبقاتی می خواهند وقایع ایران را
 تحلیل کنند.

 این وضعیت یک وضعیت استثنایی در تاریخ ایران نیست و ارجحیت قدرت بر ثروت در بیشتر
 ادوار تاریخ ایران بارز ونمایان است.

 وآن ها که  در این سده های تاریخی نمی خواستند تابع قدرت مسلط باشند مجبور بودند که به
  درون خود پناه ببرند چراکه هنوز طبقه ای برای خود وبا آگاهی طبقاتی  بر علیه قدرت در حاکم

 چه در میان برخورداران از ثروت وچه در میان محرومان شکل نگرفته است و وجود خودرا در
برابر قدرت ،بر زمین سیاست استوار نکرده است.

 با وجود کانون های متفاوت قدرت در ایران و تودر تویی نهادی قدرت و نوعی ملوک الطوایفی در
 قدرت و تداخل وظایف واهداف آن ها باهم تحلیل وضعیت بسیار پیچیده تر می شود وساده
 سازی آن به دو قدرت آشکار وپنهان نوعی دور شدن از واقعیت در صحنه است ودرک  پویه

درونی قدرت را مشکل می کند.
یک نکته

 ماکس وبر روشن نمی کند که در پشت ثروت و قدرت که سلطه را در طول تاریخ باز تولید کرده
 اندکدام طبقه صف کشیده اند.جز آن است که در دوران برده داری جنگاوران برده دار و

 کدخدایان و قاضیان و رهبران دینی بوده اند که زمین و برده را در تملک خود داشتند و در
 دوران بعد زمین داران بزرگ و ارباب کلیسا و مذهب و جنگاوران فئودال عامل سلطه بوده اند  و
 در دروان بعد باز با همین داستان رو بروئیم  ودر پشت سلطه طبقات و منافع طبقات عمل کرده

است.

۶۷

پرسش های بیهوده

 سرمایه داری تنها بازار آزاد و مالکیت خصوصی نیست .این رویه کار است . باید به ذات آن
 نگاه کرد که یک ذات طبقاتی است و در این ذات طبقاتی اش نباید تعجب کرد که چرادر خیابان

 فرشته  یک کنسرو مخصوص سگ های بالغ ۵۵۰ هزار تومان است و خوراک همستر از
 حشرات خشک شده ۲۲۰ هزار تومان است.و یونجه معطر ی که از کوه های آلپ آمده است یک

بسته اش ۳۰۰ هزار توان است .

   این مقایسه هم مقایسه بی ربطی است که:
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هزینه دو وعده خوراک سگ ِدر یک شهر، برابر است با تمام درآمد ِ ماهانه ی دست کم یک 
میلیون خانوار چهار نفره در همان شهر ودر خیابان های شهری که یک میلیون نفر با در آمد 

ماهی یک میلیون تومان زندگی می کنند کسانی هستند که سوار المبور گینی ۱۵ میلیاردی می 
شوند و در خانه  ۵۰۰ میلیارد تومانی زندگی می کنند.

 این پرسش هم پرسش بیهوده ای ست که این سرمایه داری غیر مولد واین قشر نوکیسه که از
رانت فربه شده است و تمامی دارو ندار کشور را در دست خود گرفته است دارد به کجا می

 رود و می خواهد با  ششصد هزار نفر زباله گرد که سیصد هزار نفرشان کودک اند و در طول
سال شاید هرگز حتی یک وعده خوراک گوشت آبدار گیر شان نمی آید چه بکند.

این طبقه نه به جایی می رود و نه می خواهد کاری بکند.

۶۸

من اندیشنده
 خودرا به اندیشیدن زدن واندیشیدن یکی نیست.واین بر می گردد به تنبلی تاریخی ذهنی

 اندیشنده که در پس هر اندیشیدنی برایش خطری بوده است .یا نبوده است از همان آغاز
 قالبی که شرایط زیست محیطی برایش فراهم کرده است این بوده است که به اندیشیدن خطر
 نکند و دنبال غذایی آماده برای  پرسش هایش باشد .این امر دلیل کند ذهنی تاریخی ما نبوده
 است.ما در زمان و مکانش نبوغ و نابغه هم داشته ایم و حاال هم داریم . مشکل ما جای دیگری

ست . پیکره فرهنگی و ذهنی ما بشکل تاریخی بی پرسش و یا کم پرسش شکل گرفته است.
 بهمین خاطر است که فلسفه نداشته ایم . چون اندیشه فلسفی ملزومات خودش را دارد که ما

 از آغاز فاقد آن بوده ایم .و هرچه که از شرق و غرب عالم از فلسفه بگیر تا هنر بدست ما
 رسیده است . در قالب فرهنگی و ذهنی خود در آورده ایم .و سعی کرده ایم  مسائل راآن گونه

بفهمیم تا با زمینه های فرهنگی مان  یگانگی داشته باشد .
 ما با اندیشه مشروطه همان کاری را کردیم که با مارکسیسم کردیم.واین امر جدیدی نبود . ما
 با اندیشه یونانی هم همین کار را کردیم. از هر کدام همان قدر را گرفتیم که الزم داشتیم . و

 سعی کردیم فلسفه یونانی را لباس شریعت بپوشانیم وپوشاندیم .همان گونه که با اندیشه
 مشروطه کردیم و خروجی اش آن بود که دیدیم .یا همه کار ها را بدست شاه سپردیم  که قرار
 بود شاهی نمایشی باشد .شاهی که به هیچ کس پاسخگو نبود یا بدست سنت سپردیم که با
 نمایندگانش نظارت کند برمنطبق بودن قوانین با سنت . و عاقبت کار آن بود که نه به فلسفه

رسیدیم نه به مشروطه.
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۶۹

هوموساپینس ها

گفته می شود سه دسته از انسان نماها حدود صد هزار سال قبل در اروپا و آسیا و افریقا می 
زیستند ابزار می ساختند و آتش را کشف کرده بودند. این که چرا و چگونه هوموارکتوس

وهومونئاندرتالها نابود شدند و تنها  هوموساپينس ها باقی ماندند بدرستی معلوم نیست.
در مورد خاستگاه هوموساپینس ها هم دودیدگاه وجوددارد .عده ای بر این باورند که 

هوموساپنیس ها حدود دویست تا سیصد  هزار سال پیش در افریقا پیدا شدند و از آن جا 

راهی آسیا و اروپا شدند.وعده ای دیگر خاستگاه هموساپینس ها را جز افریقا در آسیا و 
اروپا هم می دانند که از هزاره های قبل بموازات هم تکامل یافته اند . وهموساپینس ها بتدریج 

جای نئاندرتال ها را گرفته اند. 
اما  تمامی تاریخ همو ساپینس ها، این آدم نما های هوشمند و ابزار ساز برآمدنشان از 
افریقا و کوچ تاریخی شان به آسیا و اروپا نیست.اینان سازندگان تمدن و زندان ها هم 

هستند.اینان سازندگان اهرام ثالثه بر دوش بردگان هم هستند.اینان از غار آغاز کردند و حاال 

در کاخ گذران می کنند.اینان از تبر های سنگی شروع کردند و امروز به سالح های لیزری 
مجهزند .

انسان هوموساپینس امروزتوانسته است از مرز کهکشان خارج شود اما هنوز نتوانسته است 

نان به عدالت خورد و بر سفره برادری برابر نشیند و شمشیرش را جز برای قسمت کردن نان 
بیرون نیاورد .

۷۰

سگ و گربه بازی خانگی

 حیوان دوستی و نزدیکی هر چه بیشتر با حیوانات آن هم در جامعه ای که از دیر باز سگ ها و
گربه ها را یا می کشتند و یا با پرتاب سنگ برای تفریح آزار می دادند امر میمونی است .
 کسی که جانوران را آزار می دهد از آزار انسان ها ابایی ندارد و آدم بیماری ست و باید

خودرا به روانپزشک نشان دهد.
 احترام به حیوانات بعنوان بخشی از طبیعت که  حیات شان نباید ذیل حیات انسان نگریسته
 شود ربطی به سگ بازی و گربه بازی و همستر بازی و سمندر بازی که امروز به نوعی مد

تبدیل شده است ندارد.
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  این  موضوع  نتیجه ی موجودیت ، رشد و بالندگی قشر نوکیسه وبی فرهنگ در کشور  است.
 اینجا  دیگر مسئله فقط داشنت  سگ و گربه به عنوان پوششی بر تنهایی انسان عصر جدید
  نیست. مسئله فقط این  نیست که حاال دیگر "همزیستی انسان با حیوان زیر یک سقف " به
  جای زندگی در کنار حیوان در دنیا به امری رایج بدل شده است. مسئله  تغییر ماهیت رفتار
 حیوان در صیانت از خود و حتی آسیب پذیری وحتی رنجِ حیوان، که جدااز طبیعت وطبیعِت

 زیستی  خود در آپارتمانی زندگی می کند نیست.
   مسئله پاسخ دادن به روح نا آرام  انسان عصر جدید وجایگزینی نگهداری از حیوانات بجای 
 مصرف انواع افیون ها و الکل و انواع و اقسام داروهای  اعصاب برای  روان آسیب دیده در

پرتو الیناسیون جهان سرمایه داری نیست.
 مسئله  اصلی تبدیل انسان به بردگی  مفتخرانه ی جهاِن مدرن فرا سرمایه داری است  و این

 که چگونه وبه چه چیز هایی عادت می کند و بعد به این عادات خفت بار و غیر انسانی می بالد
 وبه آن به عنوان یک امر فرهنگی پر وبال می دهد و با الگو کردن آن به عنواِن  لوازم تشخص

  وزندگی الکچری امروزی  برای میلیون ها  انسان دیگر از طبقات متوسط و حتی فرودست تبلیغ
 وترویج  می شود، آن هم در جهانی با گسل های وحشتناک  طبقاتی ، رنج و فقر و گرسنگی

میلیارد ها انسان که در خیابان های این جهان دارند تلف می شوند.

۷۱

گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
 گفته می شود که اگر بپذیریم که سوسیالیسم دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم است

روابط تولیدی در این دوران گذار چگونه است.
 این پرسش پاسخ روشنی ندارد چون سوسیالیسم بر خالف فرماسیون های قبلی که هسته های

 نخستین شان را در فرماسیون های موجود بر پا می کردند امکان چنین  بر پایی در این
 فرماسیون ندارد. در حال حاضر، ما قادر به تحلیل روابط تولیدی خاص جامعه در حال گذار از

 سرمایهداری به سوسیالیستی، به نحوی دقیق نیستیم، چرا که تجربه متحقق شده ای در این
 زمینه نداریم.

 تجربه های تاریخی انجام شده در بلوک شرق بعلت توسعه نیافتگی اقتصادی شان مدلی دفرمه
و بوروکراتیزه و ناقص از شرایط گذار را به منصه ظهور رسانده اند.

   در واقع ما یک تجربه واقعی از این دوران در دست نداریم.
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 انقالب ۱۹۱۷ در شوروی می توانست تجربه خوبی برای دوران گذار باشد.اما رشد نایافتگی
 نیرو های مولد در آن جا و در گیر شدن دولت نوپا در یک جنگ داخلی مرگبار انقالب را وارد

سراشیبی از انحرافات کرد وبروکراسی دولتی و حزبی بالی جان انقالب شد.

۷۲

سازندگان تاریخ و جغرافیا
 کمال اطهاری در مقاله دولتی که به جای تاریخ جغرافیا می سازدعلت تاریخ ساز نبودن یک

 دولت را این گونه توضیح می دهد:
اقتصاد تک محصولی

تخریب محیط زیست
بیکاری و تورم

نبود اتحادیه های فراگیر تعاونی مسکن کارگری
نبود تمرکززدایی دموکراتیک

فساد

نبود تولید دانش بنیان
نبودالگوی توسعه 

نبود سیاست اجتماعی،
نبود نهادهای تمرکززدایی 

نبودانتخابات آزاد
نبود سندیکا

نبود حضور قانونی در نظام پولی دنیا 
نبود تغییر نظام بهرهبرداری کشاورزی 

نبودنظام مالی مسکن کمدرآمدها 
نبود نهاد بازار رقابتی

نبود سیستمی برای  انتقال ذخایر بانکی از مستغالت و مالها و انحصارات به بخش مولد
نبود نهادها و محیط تولید دانشبنیان و قابل رقابت با خارج 

نبود اقتصاد دانش بنیان
می داند ودر آخر نتیجه می گیردکه تنها تاریخسازان میتوانند جغرافیا را بسازند.

فشرده خوبی است اما ساده سازی بسیار دارد.
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در کـشور هـای پـیرامـونـی بـعلت حـضور سـرمـایـه امـپریـالیسـتی طـبقات اصـلی شـکل کـامـل تـاریـخی 
خــودرا نــمی گــیرنــد و دولــت هــا بیشــتر فــرا طــبقاتــی انــد .وکــار ایــن دولــت هــا دســتیابــی بــه ثــروت هــای 
نـجومـی از طـریـق رانـت قـدرت اسـت.ودر ذات ایـن دولـت هـا تـوسـعه بـمعنای واقـعی نیسـت.واز تـوسـعه 

بیشتر ساخنت پل و اتوبان و برج های تجاری را می فهمند .

ایـن حـکومـت هـا خـود را مـتولـیان فـروش مـعادن زیـر زمـینی مـی دانـند.نـفتی مـی فـروشـند و مـالـیاتـی 
می گیرند و کارها را رتق وفتق می کنند، همین. 

۷۳

 زوربا در چاه
 از اواخر دوران پهلوی دوم و با لغو سانسور و آزادی کتاب ومطبوعات  و وفور کتاب های جلد

 سفید شغل شریف کتاب فروشی نیز به مشغله های آن روز ما اضافه شد.
 هر جا می شد دکه ای زد یک کتاب فروشی موقت راه می انداختیم. در دانشکده ها در

 بیمارستان ها و باالخره در دکان بال استفاده یکی از نزدیکان در جنوب شهر.
 در بیمارستان ها ودانشکده ها مشکل کمتر بود وکارما این بود که دانشجویی را پشت

پیشخوان یا میز کتاب فروشی بگذاریم و بعد به دنبال تهیه کتاب باشیم .

 دانشجویان غیرهوادار تحمل می کردند وگاه متلکی هم می انداختند که چه فروشنده های
 خوشگلی این ها را چطور جذب خودتان کرده اید زیرا  بیش تر اوقات دختران جوان پشت میز

  کتاب فروشی بودند و کتاب می فروختند.
 اما در جنوب شهر  با وجود استقبال جوانان و دانش آموزان ومعلمین کار ساده نبود ومدام از

سوی آدم های خاصی پرسیده می شد که این کتاب ها چیست که می آورید.
 با گذشت زمان تهدیدها بیشتر شد یک بار هم کوکتل مولوتف به درب بسته کتاب فروشی  

پرتاب شد.
 یک بار هم یک جوان تنومندی آمد وکتاب زوربای یونانی را که از همه کلفت تر ودم دست تر بود

 برداشت وگفت این کتاب کمونیستی است.
 روز بعد صاحب دکان مراجعه کرد وگفت این زوربای یونانی را جمع کنید ودور بیاندازید.همه

 می گویند کمونیستی است.هرچقدر هم توضیح می دادیم نیست فایده ای نداشت.
 دو سه ماه بعد خانم معلم جوانی که به کتاب فروشی زیاد مراجعه می کرد ناپدید شد اورا کجا

 بردن نمی دانستیم اما دیگر از او خبری نشد.
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 ویک بار هم یکی آمد وگفت اگر بروم وسط میدان داد بزنم این ها کمونیستند مردم اینجا شمارا
تکه پاره می کنند.

  صاحب دکان هم گفت من از خیر این دکان گذشته ام اما از شر این کتاب ها باید راحت شوم
   وبعد ما را مجبور کرد همه  کتاب ها را در چاه حیاط پشتی بریزیم.

صاحب دکان چشم اش دنبال زوربا بود و اول از همه کتاب زوربا را داخل چاه انداخت.
 بعد ها هم هربار مارا می دید می گفت  این زوربای  یونانی دیگه کی بود که نزدیک بود کار

دست تان بدهد.

 راستی زوربا که بود. ایرانی بود یا یونانی.کمونیست بود یا خدا پرست.اگر یونانی بود در ایران
چه کار می کرد و حاال کجاست.؟

 زوربای یونانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس نویسنده یونانی است که توسط محمد قاضی به
فارسی بر گردانده شده است.

 موضوع کتاب در مورد جوانی است که تصمیم می گیرد با کمک مردی یونانی بنام زوربا که بر 
 حسب اتفاق با هم آشنا شده اند به استخراج یک معدن بروند ولی چون تجربه کافی برای این

کار ندارندشکست می خورند .
 زوربا مردی ست درمیانه عمر که شور و شوقی واقعی به زندگی دارد .فکر وروحش از هر نوع

 تعصبی آزاداست وبه ریش همه اندیشه های رایج می خندد. زوربا مردی شوخ وشنگ شجاع و
عمل گراست.

زوربا مظهر انسانی آزاده و ماجراجویی واقعی ست و سعی می کند به دوستش درس زندگی
بدهد.در طول داستان رابطه این دو رابطه مراد و مریدی می شود.

۷۴

دولت استثنایی
 دولت ها و حکومت هایی هستند با مشخصات ذیل:

 زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سیاسی -ایدئولوژیک اند
راه حٌلی موقتي اند

ناشی از یک جنگ مغلوبه یا یک توازن نسبی وموقتی میان طبقات اصلی جامعه اند

نقش ميانجيگری ُمصلحانه را دارند.

استقالل نسبی دارند
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 ایدئولوژی ناسیونالیستی ،قومی ، مذهبی  ونژادی دارند.بهمین خاطر مشروعیت توده ای می
یابند

پایگاه این دولت لومپن پرولتاریا یا پابرهنه های مزدور است .
 هرچند ممکن است در این جا و آن جا با طبقه مسلط اقتصادی بر خورد هایی پیدا بکند اما

در تحلیلی نهایی توده ها را سرکوب خواهد کرد.
 بهرروی این حکومت های حکومت هایی طبقاتی و بورژوایی هستند.و اطالق دولت استثنایی

نافی بورژایی بودن آنها نیست .
 دولت های استثنایی خاستگاه شان خرده بورژوازی است . به میدان آوردن خرده بورژازی به

این خاطر است که وظایفی را که بورژوازی خود قادر نیست توسط اینان به انجام برساند.
علت ماندگاری حکومت های استثنایی:

برآمدن از دل یک انقالب توده ای
مشروعیت سیاسی

 بر قراری ارتباط ایدئولوژیک با بخش میانی توده ها
تبدیل بخش رادیکال خرده بورژوازی به اهرم سرکوب

روبنای مذهبی حکومت
  وجود رهبری کاریزماتیک

دولِت استثنايي در واقع، خود از جنس بحران است؛ و از بحران تغذيه مي کند

۷۵

مغلطه در پاسخگویی
 پرسش مشخص پاسخ مشخص دارد،با کبری و صغری مشخص خودش. اما اگر برای

پاسخگویی با مقدمه ای شروع کنی که ربطی به پاسخ ندارد وارد حطیه مغلطه شده ایم.

 ۱-عده ای بیانیه ای داده اندکه فالن شخص از فالن واقعه تاریخی بی اطالع بوده است .و باید
 از او رفع اتهام شود . بگذریم که دالئل مشخص وجود دارد.حاال کسانی در صدد دفاع بر می
 آیند و بجای رد کردن آن دالئل می گویند در فالن واقعه تاریخی فالن گروه هم مقصر بود .طرح

 موضوعی که ربطی به این پرسش و پاسخ ندارد.تن زدن از پاسخ مشخص است که خانه
 آخرش مغلطه است.در حالی که پاسخ روشن است. این آدم مطلع نبوده است و آن دالئل اعتبار

ندارد.
نقش آن گروه به صرف اثبات چه ربطی دارد به مطلع بودن این آدم از یک واقعه تاریخی.
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 ۲-ادعا می شود چین کمونیست در پخش ویروس کرونا دست داشت است . پرسیده می شود
 مگر چین کمونیست است . و تعریف شما از کمونیست چیست . بجای پاسخ مشخص در یک

 خط ،دهها خط قلمی می شود که استالین چقدر و چرا آدم کشت. آدم کشی استالین چه ربطی
به کمونیست بودن و یا نبودن چین دارد.

 ۳-داستان نویس متوهمی این طرف وآن طرف حرف هایی می زند.در یک محفلی می
 رقصد .رفتار و کردار او نقد می شود . عده ای بمیدان می آیندو پیراهن پاره می کنند که فالنی

 داستان نویس بزرگی است. دهان گشاد یک آدم چه ربطی به هنر او در داستانویسی دارد.
مگر بحث میزان تبحر او در داستانویسی است.

خالصه کنم از این موارد بسیار است . باید به دونکته توجه داشت:

تفکرباید در حیطه منطق و پاسخگویی در همین حیطه باشد
و دوم خاموشی در زمینه هایی که حرفی برای گفنت نداریم .

                                   
۷۶

کشف املحجوب آداب کالم و سکوت

گروهی ازمشایخ سکوت را بر کالم فضل نهاده اندو گروهی کالم را بر سکوت
من که علی بن عثمان الجالیی ام می گویم:

کالم بر دوگونه باشد
وسکوت بر دو گونه

کالم یکی حق بود و یکی باطل
وسکوت یکی حصول مقصود وآن دیگری غفلت

 پس هر کسی گریبان خود باید گرفت اندر حال نطق و سکوت 
اگر کالمش به حق بود گفتارش بهتر از خاموشی

 واگر باطل بود خاموشی بهتر از گفتار
واگر خاموشی از حصول مقصود او مشاهده بود خاموشی بهتر از گفتار 

واگر از حجاب و غفلت بود گفتار بهتر از خاموشی
و عاملی اندرین دو معنا سر گردانند

گروهی از مدعیان مشتی هدر و هوس ،عباراتی از معانی خالی بر دست گرفته اند
 و می گویند که :گفتار فاضل تر از سکوت

وگروهی از جهال که چاه از مناره نشناسند،سکوت به جهل خودباز بسته اند
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 ومی گویند: خاموشی بهتر از گفتار
واین هردو چون همچون همدیگر باشند 

تا کرا فرا گفتار آرند و که را خاموش کنند که اصل این معانی آن است.

۷۷

حمید مصدق
حـــــمید مـــــصدق در ســـــال ۱۳۱۸ در شهـــــرضـــــا مـــــتولـــــد شـــــد. چـــــند ســـــال بـــــعد بـــــههـــــمراه خـــــانـــــوادهاش 
بـــــهاصـــــفهان رفـــــت و تـــــحصیالت خـــــود را در آنـــــجا ادامـــــه داد. او در دوران دبـــــیرســـــتان بـــــا مـــــنوچهـــــر 

بـــدیـــعی، هـــوشـــنگ گـــلشیری، محـــمد حـــقوقـــی و بهـــرام صـــادقـــی هـــممـــدرســـه بـــود و بـــا آنـــان دوســـتی و 
آشنایی داشت.

مـصدق در ۱۳۳۹ وارد دانـشکدۀ حـقوق شـد و در رشـتۀ بـازرگـانـی درس خـوانـد. از سـال ۱۳۴۳ در 

رشـــتۀ حـــقوق قـــضایـــی تـــحصیل کـــرد و بـــعد هـــم مـــدرک کـــارشـــناســـی ارشـــد اقـــتصاد گـــرفـــت.در ســـال 
۱۳۴۵ بــــرای ادامــــه تــــحصیل بــــه انگلســــتان رفــــت و در ســــال۱۳۵۰ در رشــــتۀ فــــوق لــــیسانــــس حــــقوق 
اداری از دانـشگاه مـلی دانـشآمـوخـته شـد و در دانـشکدۀ عـلوم ارتـباطـات تهـران و دانـشگاه کـرمـان 

بهتدریس پرداخت.

مـصدق تـا پـایـان عـمر عـضو هـیأت عـلمی دانـشگاه بـود و مـدتـی نـیز سـردبـیری مجـلۀ کـانـون وکـال را 

بهعهده داشت.
حمید مصدق در هشتم آذرماه ۱۳۷۷ بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت.

منظومهها و اشعار
نخسـتین اثـر وی مـنظومـه ی بـلند "درفـش کـاویـانـی" در سـال ۱۳۴۰ منتشـر و در هـمان سـال تـوقـیف 

شد؛

دومــین کــتاب شــعر مــصدق، مــنظومــه ی "آبــی، خــاکســتری، ســیاه" اســت کــه در ســال ۱۳۴۳ منتشــر 
شد. این منظومه حال و هوایی لیریک و درعین حال اجتماعی دارد

"در رهـــگذار بـــاد" ســـومـــین مـــنظومـــه ی مـــفصل مـــصدق نـــیز نخســـتین بـــار در ســـال ۱۳۴۷ بـــه چـــاپ 
رسید

"از جـدایـیها" ، "سـالـهای صـبوری" و "شـیر سـرخ" ، از دیـگر آثـار شـعری حـمید مـصدق هسـتند کـه 
بــــه تــــرتــــیب در ســــالــــهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ منتشــــر شــــده انــــد. مجــــموعــــه ای از آثــــاراودر ســــال 

۱۳۶۹ در کتابی به نام " ... تارهایی" گردآوری شده است .
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ویژگی شعر مصدق
 سادگی، روانی و صمیمیت ویژه گی شعر اوست. 

شـعراو شـعری  بـیدروغ بـود بـا تـصنع فـاصـله داشـت و دارای خـصلت هـای پـیامـرسـانـی نـیز بـود، بـه 

همین خاطر به میان مردم و جامعه راه یافت.
شعر مصدق سهل و ممتنع بود یعنی در ظاهر بسیار ساده و روان به نظر می رسید. 

شــعر سهــل و مــمتنع ، شــعری اســت کــه سُــــــرایــش آن آســان بــه نــظر مــی آیــد ولــی تــقلید کــردن از آن 
در عمل دشوار و در حد محال است  .

مـــصدق در ســـروده هـــایـــش از اســـطوره ســـود مـــی جســـت. و عـــناصـــر اســـاطـــیری درشـــعر او کـــاربـــرد 

سیاسی و اجتماعی داشت.

مصدق شاعر طبیعت گرابودو نگرش وی به جامعه و انسان نیز از دید طبیعت گرایی اوبود.

عــناصــر طــبیعی در شــعر او غــالــباً نــوعــی ســمبل اجــتماعــی بــودنــد ودر واقــع عــناصــر خــیال او دارای 

ســه جــنبۀ نــمادگــرایــی،طــبیعت گــرائــی و اســطوره گــرائــی بــود کــه هــمگی دارای درون مــایــۀ اجــتماعــی 
بودند.

تاثیر شاعران دیگر در او
بـنظر مـی رسـد درکـالم و لـحن تـحت تـاثـیر فـریـدون مـشیری ،مهـدی اخـوان ثـالـث و سـیاوش کسـرایـی 

بود.
مصدق در کل شاعری نوقدمایی در قالب نیمایی بود.

که شعرش «فریاد» میزداما بوی شورش و عصیان نداشت.
شــعر او عــالوه بــر جــنبهی عــاشــقانــه جهــتگــیری ســیاســی نــیز داشــت، هــرچــند کــه هــیچ وقــت بــهطــور 

مستقل هرگز فعالیت سیاسی آشکاری نداشت.

مصدق و سیاست

مصدق شاعری معتدل بود و سیاسی به معنای وابستگی اخص کلمه نبود.با این همه مدت

دو ماه طعم زندان سیاسی را چشیده بود.
داستان سرایش منظومه "درفش کاویانی”

در ســال ۱۳۳۹ هــنگامــی کــه دانــشجوی حــقوق بــود بــرای کــار بــه کــوره پــزخــانــه هــای اطــراف تهــران 
رفــــت و ســــرایــــش ایــــن مــــنظومــــه تــــحت تــــاثــــیر زنــــدگــــی کــــارگــــران کــــوره پــــزخــــانــــه  آغــــازشــــد .نخســــتین 

شـنونـدگـان ایـن مـنظومـه کـارگـران کـوره پـزخـانـه بـودنـد کـه شـب هـا بـخش هـای  سـروده شـده رابـرای 
آن ها می خواند تا ببیند کارگران تا چه میزان با این منظومه رابطه می گیرند.
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حمید مصدق و فروغ فرخزاد
گـفته مـی شـود مـصدق عـاشـق فـروغ فـرخـزاد بـود کـه بـه هـم نـرسـیدنـد.وشـعرزیـبا و عـاشـقانـه سـیب بـه 

همین داستان اشاره می کند.

تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،

سال هاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

و فروغ در جواب حمید مصدق می نویسد:

من به تو خندیدم چون که می دانستم
تو به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدی

پدرم از پی تو تند دوید
و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه

پدر پیر من است
من به تو خندیدم

تا که با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو لیک

لرزه انداخت به دستان من و
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک

دل من گفت: برو
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چون نمی خواست به خاطر بسپارد
گریه تلخ تو را

و من رفتم و هنوز
سالهاست که در ذهن من آرام آرام

حیرت و بغض تو تکرار کنان
می دهد آزارم

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت.

۷۸

بستری برای اندیشیدن

پرسشی که هم چنان بی پاسخ است این است که چرا ما که کلیت شرق باشیم در بر خورد با 

غرب که مراد غرب فرهنگی باشد در تمامی کلیت جغرافیایی اش نتوانسته ایم و یا نخواسته ایم 
از آن ها شیوه اندیشیدن را یاد بگیریم.واگر در ساحت هایی به آن ها نزدیک شده ایم این 

نزدیکی نیم بند بوده است . 
و دوم چرا ما از همان آغاز در پی آن بوده ایم  برای غربی شدن نیاز نیست غربی فکر کنیم 

بلکه باید مجهز به افزار ی شویم که در دست غرب می بینیم .وشاید علت آن بود که ما می 
پنداشتیم غرب با این افزار غرب شده است و اگر ماهم به این افزار دست یابیم مثل غرب می 

شویم.
در نبرد چالدران که به باور بعضی از تاریخ نویسان جنگ تمامی جنگ ها بود وقتی مرشد 

کامل،شاه اسماعیل صفوی با سی هزار قزلباش به جنگ صد هزار ینی چری رفت و با سیصد 

محافظ از میدان نبرد گریخت زعمای قوم به این نتیجه رسیدند که شکست ما شکست افزار بود 
بهمین خاطر برادران شرلی را آوردند تا کارخانه توپ سازی در اصفهان دائر کنند. 

اما این غفلت تاریخی ویکی گرفنت افزار با اندیشه افزار ساز مختص به دوران صفویه 
نبود .باید بر گردیم به دورانی که اندیشه یونانی بعد از آمدن اسکندر به جغرافیای سیاسی 

امپراطوری ایران وارد شد و متفکرین ما بعد از آشنایی با تمامی اندیشه یونانی از فلسفه بگیر 
تا اخالق و فیزیک و ریاضی رضایت دادند به برداشت کمی از آن علوم برای رتق و فتق امور 
روزمره شان و پوشاندن لباس دین به فلسفه و باقی امور .و فهم نکردند که چرا در یونان ما 
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نمایشنامه و تئاتر خیابانی و نحله های مختلف فلسفی داریم و در این حوالی نداریم واگر 

نداریم چرا و سد ها و موانع چه بوده اند. 
واین که پرسیده می شود چرا ما نتوانستیم جبران کنیم آن نبود تفکر را باید بگوئیم بخاطر آن 

که به فهم این داستان نرسیدیم.و فکر کردیم با ترجمه و خواندن و یاد گرفنت فلسفه و نمایشنامه 
ماهم فیلسوف و تراژدی نویس می شویم.

هر چند این خواندن و یاد گرفنت مان هم جدی نبود و به عمق نرفت تا گره ای از مشکالت ما باز 
کند .

چرا نیاموختیم
این که ما نتوانستیم اندیشیدن رابیاموزیم علت دارد و این علت دلیل کُند ذهنی ما نبود شرق در 

کلیت اش همیشه نشان داده است که از نظر بهره هوشی چیزی از غرب جغرافیایی کم ندارد 
پس علت چه بود 

علت را باید در پیکره فرهنگی شرق جست که پیکره ای دینی بود.و این پیکره رخصت نمی داد 
اندیشه پر وبال بگیرد و در هر ساحتی که خواست اندیشه کند و هر کس و هر چیز را زیر 

سئوال ببرد.
ما با این پیکره با فرهنگ یونانی و بعد ها با فرهنگ غربی روبرو شدیم .

تالش اندیشه ورزان ما از همان آغاز برآن بود که این پیکره دست نخورده باقی بماند پس از 

هر ساحتی چیزی گرفتیم که به کارمان می آمد .ما چیز بیشتر ی از این از فلسفه یونانی و 
تفکر غربی نمی خواستیم.

از مشروطه ببعد گزاره منتشری که دردهان اندیشمندان ما بود این بود که گرفنت تکنولوژی غرب 
با حفظ سنت. و سنت در واقع چیز ی نبود جز همان پیکره ای که ما را از اندیشیدن آزاد باز 

می داشت. 
اینان بر سر دودراهی تاریخی خود بودند و نیک می دانستند اندیشیدن آزاد خانه آخرش وا 

گذاشنت پیکره فرهنگی در مسیر باد است.پس تصمیم گرفتند بر این پیکره بمانند و تنها راهی 

که باقی می ماند گرفنت آن بخش از تفکر غرب تا آن جا که بتوانند جهان بینی خودرا با اندیشه 
نوین آب بندی کنند.

اتفاقی که در آغاز شدنی بود در دوران های بعد ممکن نبود چرا که پیکره فرهنگی با ساروج 
خرافات و باور های عجیب و غریب آن چنان  پایه های خودرا سفت  کرده بود که دیگر ممکن 

نبود بتوان خللی در آن وارد کرد . 
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یک مشکل دیگر

مشکل دیگر ما آن بود که می پنداشتیم خواندن و نسخه  برداری از این کتب ما را آن می کند 

که باید بکند .پس سعی کردیم فلسفه و اندیشه اروپایی رابخوانیم و در محاورات مان مدام ازآن 
سود جوئیم اما خواندن کتب فلسفی بمعنای فیلسوف شدن نبود .معلم فلسفه در خانه آخرش 

فرق بسیار دارد با کسی که فلسفی می اندیشد.
اندیشیدن با کتاب خواندن حاصل نمی شود.هم چنان که فکر کردن با افزایش محفوظات یکی 

نیست. کتاب محصول فکر و اندیشه دیگری ست.ذهن و اندیشه ما را ورز می دهد اما ما را 

صاحب اندیشه نمی کند.بما تنها یاد می دهد که دیگران چگونه فکر می کنند.
اما اندیشیدن از جنس دیگری ست.

اگر ما بخواهیم از حاصل فکر دیگران زندگی کنیم شدنی است .اما این زندگی انگل وار 
حاصلش همین هست  که می بینیم . ما را در نهایت می تواند صاحب تکنیک کند.وحتی بما یاد 

بدهد که ما چگونه یک ماشین را روشن کنیم و بجلو ببریم و کارمان را به سامان برسانیم .اما 
ما را صاحب فکر ماشین ساز نمی کند. در نهایتش تکنسین های خوبی می شویم که شده ایم 
و در کار های این چنینی از مدل های اصلیش چیزی کم نداریم. اما هزار سال هم که بگذرد ما 

موفق به ساخت ماشین نمی شویم که تا کنون هم نشده ایم.
برای صاحب اندیشه شدن باید در ذهن تغییراتی ایجاد شود .باید بستر اندیشیدن در آن جا 
آماده شود .ما نیازمند چنین بستری هستیم که خود بخود اندیشمند از هر سنخش بسازد و 

بپرورد.
اندیشیدن تا زمانی که در اذهان یک ملت بیک ضرورتی درونی تبدیل نشده است محال است 

آن ملت صاحب اندیشه از هر سنخش شود.
اگر غرب جغرافیایی از همان آغاز تبدیل می شود بیک کارخانه نخبه سازی از فیلسوف بگیر تا 

هنرمند و مجسمه ساز و مهندس برای این که آن ذهن در پاالیش مداوم درونیش چنین است. 
بستر ذهنی اش این گونه شکل گرفته است که در تمامی کار های عالم چند و چون بکند و 

برایش هر پدیده ای پرسشی و هر پرسشی بیک تئوری تبدیل شود و سعی کند در چارچوب علم 

به چرایی خود برسد .
ذهن قومی اندیشه ساز بدنبال نابغه نیست که در پروسه رشد علم حکم جرقه ای را دارد .این 
جا و آن جا هم در شرق جغرافیایی ما مدام نابغه هایی داشته ایم و خواهیم داشت اما نابغه 
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ها تاریخ ساز نیستند . برای ساخت یک کشور ما نیاز به لشگری از اندیشمند در هر عرصه 
ای داریم که پیکره فرهنگی یک ملت را شکل بدهند و این پیکره شامل همه چیز می شود .

غرب جغرافیایی یک کارخانه دانشمندسازی است . هر چیزی را به تولید انبوه می رساند از 
علوم انسانی بگیر تا علوم دقیقه.خودش را معطل این یا آن نابغه نمی کند .واگر نابغه هم ظهور 

کرد بر سریر می نشاندش و پر بها می دهد اما کارش را با لشکری از دانشمندان بجلو می 
برد .وکارخانه اش آنی از تولید تعطیل نمی شود . 

اما پرسشی که هم چنان به قوت خود باقی ست این است که چرا بستر تاریخی ذهن شرقی 
برای اندیشیدن آماده نشد تا در پروسه تاریخیش ورز بیاید و بتواند با فهم مشکالت ساختاری 

خودش وارد دوران جدید شود. 

باید به تاریخ بر گشت وهمه چیز را از بدایت دید .

۷۹

سال شمار  زندگی فروغ فرخزاد

در ۱۵ دی ۱۳۱۳بدنیا آمد.پدرش سرهنگ محمد فرخزاد و مادرش بانو وزیری بود.

دو خواهر و ۴ برادر داشت .خواهرش پوران شاعر و برادرش فریدون شومن و  شاعر بود. تا 
کالس نهم در دبیرستان خسرو خاور بود وبعد به هنرستان کمال امللک رفت ودر آن جا خیاطی و 

نقاشی آموخت ومدتی شاگرد استاد پتگرنقاش بود. 

د رسال ۱۳۲۹ با پرویز شاپور ازدواج کرد که کاریکلماتور نویس بود .

در سال ۱۳۳۱اولین مجموعه شعرش را با نام اسیر منتشر کرد

در سال ۱۳۳۲ به اهواز رفت همراه پرویز و کامیار را بدنیا آورد 

در سال ۱۳۳۴از پرویز جداشد

در سال ۳۵ ۱۳به ایتالیا رفت.ودرهمین سال کتاب دیوار را منتشر کرد . وآن را به پرویز تقدیم 
کرد به پاس محبت های بیکرانش. 
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در سال ۱۳۳۶کتاب عصیان را منتشر کرد و خاطرات سفرش به اروپا را در مجله فروسی 
منتشر کرد ؛دیاری دیگر و داستان کابوس را منتشر کرد .

در سال ۱۳۳۷ با ابراهیم گلستان داستان نویس معروف آشنا شد و با گلستان فیلم همکاریش 
را آغاز کرد .

در سال ۱۳۳۸ به انگلستان رفت برای مطالعه و بررسی فیلم وبعد به خوزستان رفت برای مونتاژ 
فیلم «یک آتش» و تهیه مقدمات ساخنت چند فیلم مستند .

در سال ۱۳۳۹ در تهیه فیلم خواستگاری در ایران بازی و همکاری کرد که سفارش موسسه فیلم 
ملی کانادا بود .در همین سال نقدی بر کتاب اخوان نوشت ،آخر شاهنامه و مقاله نگاهی بر 

شعر امروز در هفته نامه آژنگ رانوشت

در سال ۱۳۴۰ تهیه قسمت سوم آب و گرمارا به پایان رساند .و به انگلستان سفر کردبرای 
مطالعه  وکار فیلم سازی

به مشهد و تبریز رفت در همین سال برای مطالعه زندگی جذامیان

صدای  گذار فیلم موج ومرجان نیز در همین سال صورت گرفت

سال ۱۳۴۱:ساخت فیلم آب و گرما.

برنده شدن فیلم موج ومرجان و فیلم یک آتش 

شرکت در فیلم چرا دریا طوفانی شد که ناتمام ماند

ساخت فیلم خانه سیاه است در جذامخانه باباباغی و آوردن کودکی از جذامخانه و پذیرفنت او 
به فرزندی بنام حسین

سال۱۳۴۲:انتشار کتب تولدی دیگر که به گلستان تقدیم شد

مسافرت به اروپا و کمک به ساخت فیلم خشت و آیینه

انتشار نقد محمد حقوقی و ابرهیم مکال  وم. آزاد بر کتاب تولدی دیگر 

سال ۱۳۴۳:ساخت فیلمی توسط یونسکو از زندگی فروغ
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ساخت فیلمی از فروغ توسط برناردوبرتولوچی در همین سال 

سال ۱۳۴۵:سفر به ایتالیابرای شرکت در دومین فستیوال فیلم

۲۴ بهمن ۱۳۴۵ تصادف و مرگ.

۲۶ بهمن ۱۳۳۴۵ دفن در گورستان ظهیرالدوله

هنگام مرگ تمامی دارایی فروغ ۳۷ تومان و هفت ریال و یک پاکت سیگار بود.

اهمیت فروغ در چه بود

فروغ در شعرش زندگی می کرد و در زندگی شعر می سرود .زندگی هنریش از زندگی عادیش 
جدا نبود . 

فروغ یکی از ۶ شاعره معروف و یکی از ۳ شاعره  پر آوازه بعد از انقالب مشروطه بود؛

رابعه، مهستی ،قره العین، پروین و سیمین.

استعداد قوی شاعرانه داشت ودر وحله نخست شاعری غریزی بود.

اطالعی کم از شعر قدیم داشت اما تسلطش بر بحور عروضی عالی بود.وقالب نخستین 
اشعارش چهار پاره ،قطعه و غزل بود.

نخست تحت تاثیر نادر پور و توللی و مشیری بود.که شاعرانی نو قدمایی بودند.مرحله ای 

برزخی بین شعر کالسیک و شعر نو.

در سبک نیمایی به سپهری رسید .ازسپهری هم گذشت  وخود بیکی از قله های شعر نیمایی 
تبدیل شد .

شعرش فردی و غنایی بود اما رفته رفته رنگی اجتماعی و سیاسی بخود گرفت.

گفته می شود با گروه های سیاسی که تمایالت مسلحانه داشتند نزدیکی هایی داشت و شعر 
هایی در همین زمینه سرود .بهمین خاطر اورا یکی از شاعران مبشر مبارزه مسلحانه می 

دانند. 
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جز این شعرش بتدریج رنگ و بویی اجتماعی گرفت و به نوعی ایدآلیسم انقالبی رسید .

سه دفتر نخستین اش بیشتر سیاه مشق های اوست؛

در اسیر جسور و بی باک است بدون واهمه از ارزش های سنتی برای اولین بار با احساس 
زنانه شعر می گوید 

در کتاب دومش که  ۲۱ سال دارد نگاه او  همان نگاه قبلی ست .
شعر گناه در کتاب دیوار از نظر عده ای سند محکومیت یک زن بدکاره بود و ا زنظر عده ای 

دیگر اعالمیه آزاد شدن زن از قید پو شش هنر و کتمان احساس.
کتاب سوم اوعصیان جهشی  بود برای فهم وجودی خود هم چنان گستاخ  بود وزبانی نو 

داشت.

شش سال بعد با تولدی دیگر فروغ راه خودرا با عشق به انسان  یافت.  

در  این کتاب سخنگوی درد ها و حرمان ها ی آدمی بود. 
در واقع فروغ از سه وادی می گذرد:

گمشدگی

خود یافتگی

ورهایی 

در دوران سوم است که فروغ در زبان، وزن و بیان و صناعت و ساختار به پختگی بیشتری می 
رسد. 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد آخرین منزل شعر فروغ وموفق ترین کارهای اوست .
شجاعت در بیان احساسات زنانه

از رابعه تا پروین فضای مردانه بر شعر شاعران زن حاکم بود. نوع نگرش، نوع تصاویر و 
حسیت و ذهنیت زنانه و تجربه زنانه را نمی بینیم .درون زن را نمی بینیم. عشق آرمان گرایانه 

بود.
فروغ برای نخستین بار از درون خود بعنوان یک زن به جهان پیرامون خود نگریست واز جسم 
خود سخن گفت پس در شعر او شور رهایی ست از مرحله جسمی انسانی به سوی آرمانی 

انسانی. فروغ در زندگی و شعرش شیوه ای گستاخانه داشت.
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لحن زنانه در متشنج ترین برهه تاریخ ایران۴۰-۱۳۳۲در آن خفقان سیاسی طنینی پر 
خاشجویانه داشت که موجب اشتهار اوشد. 

فروغ نخستین زن ایرانی بود که بی پروا به بیان احساسات بی پیرایه و به دوراز قید و بند های 
اخالقی واجتماعی پرداخت.

این ورود ساخت سنتی رابطه زن و مرد و انعکاس آن را در ادبیات بهم می ریخت. او به 
صراحت خصوصی ترین محرمیات را با نامحرمان در میان گذاشت .

او به عرصه هایی پا گذاشت که تا آن زمان ورودش برای زنان ممنوع بود .او به صراحت در 
شعرش از مرد بعنوان مرد سخن گفت.

در جامعه ای بسته و سنت زده سخن گفنت از خود بعنوان یک زن طوفانی بپا کرد واین چیز 
کمی نبود در حالی که بزرگان دست به عصا می رفتند.پس تکفیر و مذمت شروع شد که توطئه 

انگلیسی هاست برای بر باد دادن ایران.

پیش از او رابعه حدود هزار سال پیش چنین کرده بود که با دشنه برادر به گوررفته بود .

اهمیت این عصیان در ایران بعد از کودتا بود که دهان ها دوخته شده بودو جامعه زیر سایه 
سرنیزه کودتا گران در خاموشی مر گباری فرو رفته بود. 

فروغ نیک می دانست که مرد ایرانی نیز آزادی افزونی ندارد.و آزادیش یکی دوگام بیش از او 
نیست. پس در فکر جهانی دیگر بود و باید تولدی دیگر واقع می شد .وواقع شد. 

فروغ به آزادی و خود شناسی زن ایرانی کمک کرد. 
ویژه گی شعری فروغ

شعر فروغ  مدام در حال پوست اندازی بود هم در اندیشه  وهم در زبان .وبه همه کلمات اجازه 
ورود می داد.

 شعرش یک پارچه ،مشخص و عاطفی بود.

از لحظ تصویر سازی نماد گرا بود  نه تمثیل گرا.واز لحاظ سمعی سخت موزون و دلنشین بود
زبانش بر سپهری وبراهنی تاثیری آشکار داشت. و شاعران جوان بشدت از او تاثیر پذیرفتند.

فروغ در پایان عمر با موج نویی ها نزدیک شد اما این نزدیکی بیشتر بخاطر مکانیزم نوین 
تصویر سازی آن ها بود نه چیز دیگر .

فروغ اگر زنده می ماند بنظر می رسید میانه شعر نیمایی و موج نویی ها را بر می گزید.
زندگی خصوصی فروغ
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زندگی خصوصی فروغ راز سر به مهری نیست.الاقل امروز که به یُمن حماقت بعضی از 
دوستانش نقلی است که بر سر هر بازاری هست.

فروغ بعد از جدایی از پرویز در حالی که ۲۴ سال داشت باابراهیم گلستان آشنا شد و به 
گلستان که هژمونی فکری بر او داشت دل بست و این در حالی بود که گلستان زن و بچه 

داشت وکار فروغ و گلستان در کادر عرف و اخالق اجتماعی نبود.اما این امر تا زمانی که در 

حیطه خصوصی این دو بود ربطی به غیر نداشت و کد گذاری اخالقی امری فردی بود . وبه 
خواننده شعر های فروغ و داستان های خوب گلستان ربطی نداشت که این دو در روابط 

شخصی شان چه ارتباطی دارند.

فروغ بیست و چهار ساله متاسفانه این رابطه غلط را در نامه های خصوصی اش به گلستان 
مکتوب کرده است.

و ناگهان گلستان در سال های پایانی عمرش به صرافت می افتد این رابطه را علنی کند و به 
همه نشان دهد که این قصه نویس باز نشسته متفرعن گنده دماغ چه طاوس علیینی بوده است 
که شاهزاده شعر فارسی  به او دلباخته است و آدمی پرت تر از خودش فکر کند دست نوشته 

های مارکس را پیدا کرده است و آن ها را منتشر می کند و ذهن خواننده را نسبت به فروغ 
مخدوش می کند. باید به بی خبران گفت اجازه بدهید مردگان در گور خود به آرامش بخوابند و 

فروغ در حطیه فروغ شاعر مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیم گلستان

ابراهیم گلستان داستان نویس خوبی است .فیلم های مستند خوبی هم کارکرده است اما از 
نظر شخصیتی یک آدم سایکو پات است .نگاه کنیم و ببینیم در مصاحبه اش با پرویز جاهد در 

کتاب نوشنت با دوربین د رمورد دیگران چه افاضاتی دارد:
تا سال ۳۵ فروغ را نمی شناختم.در این سال اورا بعنوان ماشین نویس استخدام کردم طفلکی 

کارش را هم بلد نبود

جوهر شعر توش بود ولی فرم کامل شعر توش نبود
شاملو:شعر نمی فهمید .نقطه گذاری هم نمی فهمید. و شاید خیلی چیز های دیگه هم نمی 

فهمید.شاملو وقتی مرد شعرش هم تمام شد
نجف دریا بندری:دریا بندری آمد تو اداره ترجمه که ترجمه بکند نمی تونست …پهلوی من که 

آمد زد زیر گریه زق زق
پهلبد :بدبخت قرطی
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اسماعیل پور والی:آقای حقه باز

۸۰

مکتب فرانکفورت وهربرت مارکوزه
در سال ۱۹۲۳ در شهر فرانکفورت به همت هورخیمر و هربرت مارکوزه و تئودور آدرنو انجمن 
پژوهش های اجتماعی تشکیل شد.که گرایشی به هگل و مارکس  وفروید داشتند .با روی کار 

آمدن نازی ها در آملان و تبعید هورخیمر این انجمن به امریکا نقل مکان کرد و هورخیمر رئیس 
انجمن تحقیقات اجتماعی نیویورک شد .

مارکوزه نیز از دست نازی ها گریخت و به ژنو و فرانسه و دست آخر در سال ۱۹۳۶به امریکا 
رفت .

مارکوزه بر آن بود که از اندیشه های هگل و مارکس و فروید برابر نهادی درست بکندو ازآن 
بسود انسانیت و ساخت تمدن بهره ببرد.

 تکنولوژی
مارکوزه بر این باور بود که تاریخ انسان تاریخ پیکار برای نیل به آزادی است ودر سراسر 
تاریخ آزادی بشر همیشه معروض فشار های بازدارنده طبقات باال بوده است.وانسان در 

تمامی تاریخش هیچ زمانی آزاد نبوده است.
مارکوزه در تحلیل تاریخ تاحدودی به مارکس نزدیک می شود و می گوید:در سراسر تاریخ 
انسان فاقد آزادی بوده است و تاریخ چیزی نیست جز نبرد محرومین  برای نیل به آزادی .

و وضع تاریخی انسان هرگز با آزادی سازگاری نداشته است .
مارکس نظام طبقاتی را نشانه نبودن آزادی انسان می دانست اما مارکوزه حاکمیت تکنولوژی 

را زنجیری سنگین برپای آزادی انسان می دانست  که انسان را به ابزاری برای تولید تبدیل 
کرده است .

مارکوزه بر این باور بود:
 که تکنولوژی یک واقعیت در زندگی بشر است از یک سو زندگی بشر را ازاین رو به آن رو کرده 

است و از سویی دیگر انسان را برده تولید کرده است .

تکنولوژی امروز در خدمت بهبود زندگی انسان نیست بلکه در خدمت استثمار هر چه بیشتر 
انسان و به بردگی کشاندن انسان است .
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تکنولوژی مدام نیاز های دروغین  درست می کند و بخورد انسان می دهد تا انسان را هرچه 
بیشتر به بردگی تولید در آورد.

تکنولوژی با بنیان اصلی شخصیت انسانی در گیراست بنیانی که یک پایه آن چون و چرا کردن 
در مسائل است .

تکنولوژی هویت انسانی را از انسان می گیرد به ابزاری در خدمت اقتصاد در می آورد وبُعد 
انسانی او را در قبال شیئت اقتصادی او مصادره می کند .

تکنولوژی انسان را به خدمت خود در می آورد و از سویی دیگر اورا وادار به مصرف آن چه 
می کند که خود تولید کرده است.تولیدی که جز تیره روزی برای انسان حاصلی ندارد.

نابودی قهری تفکر ،پروسه اجتناب ناپذیر حاکمیت تکنولوژی ست و حاصل اش انسان تک 
ساحتی واز خود بیگانه است .

مارکوزه بر آن بود که مشکل امروز جهان معاصر قلب واقعیت انسان و طبیعت است و از بین 
رفنت ارزش ها و کرامت های انسانی و تبدیل شدن همه چیز به زائده ای از تکنولوژي است.

تکنولوژی انسان دو ساحته با فردیت و ارزش های درونیش را به انسانی تک ساحته تبدیل می 
کند و کرده است.

چه باید کرد 
اگر حاکمیت تکنولوژی انسان را تک ساحتی کرده است برای رهایی از این حاکمیت شر چه 

باید کرد.
مارکوزه شرط تغییر جامعه را تفکر انتقادی می داند.تفکر انتقادی با ممارست و پیشرفت به 
آکاهی تاریخی تبدیل می شود ودر کلیه امور جامعه داوری خواهد کرد .وبه حقیقت تاریخی 

انسان خواهد رسید و حقیقت را از ناحقیقت باز خواهد شناخت .

مارکوزه بر آن بود که پرخاشگری باید در اندیشه ها راه یابد و ارزش های  حاکم بر جوامع 
صنعتی طرد شوند .

 این کار مستلزم خود آگاهی و خرد گرایی است که با خودآگاهی حاکم بر نظام های تکنولوژی 
یکی نیست.

باید با نظام های حاکم به مبارز ه برخاست تا انسان به جایگاه نخستین اش باز گردد و از 
تنگنای بی خبری و غفلت نجات یابد.

به عقیده او هنر نقشی انکار ناپذیر در باز سازی  وکشف حقیقت و جایگاه واقعی انسان دارد.
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بنظر مارکوزه انقالب در جوامع صنعتی امری نا گزیر است. وتالش این جوامع در سرکوب 
روشنفکران وکسانی که آزادی شان دستخوش تغییرات تکنولوژیک  شده است بیفایده است. 
به باور او انقالب آینده انقالب کارگران و دهقانان که در نظام تکنولوژیک مستهلک شده اند 

نیست اینان به خدمت نظام سلطه در آمده اندودیگر انقالبی نیستند.

کارگر با بورژازی به تفاهم رسیده و سهم خودرا ازاستثمار می گیرد وآرمان ها ی خودرا از 
دست داده است بهمین خاطر است که انقالب های تا کنونی به رهبری اینان راه بجایی نبرده 

است.

نیروها و رهبری انقالب با اندیشمندان است که به خود آمده وبه مخالفت با حاکمیت تکنولوژی 
برخاسته اند. 

مقاومت این دسته از آدم ها بالخره حاکمیت نظام تکنولوژیک و سرمایه داری را بر می اندازد.
وجامعه ای خالی از هر نوع خشونت و باز دارندگی بوجود خواهد آمد .

جمع بندی کنیم
مارکوزه بر خالف مارکس که بر طبقه و تضاد طبقاتی متمرکز می شود بر حاکمیت تکنولوژی 
متمرکز می شود .در نزد او تکنولوژی ماهیت حقیقی ومستقل از ساخت اقتصادی می یابد و 

باعث ازبین رفنت آزادی انسان می شود.
در حالی که تکنولوژی ساحتی از ساحت های نظام سرمایه داری است و گرفتاری انسان از
تکنولوژی نیست. از شیوه ایست که از آن بهره می گیرد.واین شیوه چیزی نیست جز ساخت 

اقتصادی حاکم که تولید را نه برای بر آورده کردن نیاز های واقعی انسان که برای سود هر چه 

بیشتر سازمان می دهد و تکنولوژی یکی ازابزار هایی ست که او را به کاهش هزینه ها و سود 

بیشتر می رساند.

شیوه بهره گیری از انسان و طبیعت به نفع افزایش تولید وسود بیشتر ربطی به حاکم شدن 
تکنولوژی ندارد . تکنولوژی در واقع بیطرف است .باید دید در دست چه کسی و به چه منظور 
قرار می گیرد.در یک نظام سوسیالیستی که تولید برای بر طرف کردن نیاز های واقعی بشر 
است تکنولوژی در خدمت نیاز های واقعی و رفاه هر چه بیشتر و فراغت هرچه بیشتر و در 

نهایت آزادی هر چه بیشتر انسان قرار می گیرد.
انقالب بر علیه حاکمیت تکنولوژی با بر انگیخنت خرد و خود آگاهی انتقادی و سپردن این 

رسالت بدست هنرمندان و روشنفکران خروجی نهایی اش چه خواهد بود.؟
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این امر در اندیشه مارکوزه مغفول می ماند. مارکوزه موفق نمی شود با سرمایه داری به عنوان 
یک فرماسیون اقتصادی -اجتماعی تعیین تکلیف کند که این انقالبی که به باور او گریز ناپذیر 

است به چه جامعه ای منجر خواهد شد .و از بین رفنت حاکمیت تکنولوژي خروجی نهایی اش 

سپردن قدرت سیاسی اقتصادی بدست کیست . 
با این همه نقد سرمایه داری از زاویه حاکمیت تکنولوژی امری ست که باید روی آن بیشتر تفکر 

کرد.

۸۱

غروب جالل
سیمین دانشور همسر جالل آل احمد در یکی از نوشته های صمیمی اش مارا می برد به روز 

مرگ جالل نگاه کنیم:

صبح روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۸
دردشانه راست جالل شروع شد .هوا ابری بود. دریا طوفانی بود .کمی به کارهای نیمه تمامش 

ور رفت و حسرت خوردکه تمام نشده اند .
غذا خوردیم قورمه سبزی بود.
دراز کشیدیم .باران می آمد .

سه ونیم بعداز ظهرجالل از سرما شکایت کرد .
بیرون خانه درگیری بود،رفت و برگشت .وقتی برگشت رنگش بدجوری پریده بود. 

دردعجیبی از مچ پایش می آمد تا سینه و بعد می رفت تا مچ هردودست. 
کتاب عقاب نشین ماه را خواست . دادمش.

وبعد گفت اگر این تن زه نزند با ادبیات که دارد تجربی می شود چه کارها که نخواهم کرد.
بعد گفت سردم است.باران هم چنان می بارید و صدای موج های دریا که خشمگین به کناره 

می کوفتند شنیده می شد.
درد دوباره به سراغش آمد .یک آسپرین خورد و بقیه آسپرین هایش را شمرد هفتا بود گفت تا 

صبح بس است.
با دوانگشتش فتیله شمع را گرفت وخاموش کرد.گفت نفسم باال نمی آید. گفت یک مشمع پیدا 

کن.دنبال مشمع رفتم.برگشتم . جالل نفس های بلند می کشید . وکمی بعد دیگر نفس نمی 
کشید خرناسه می کشید .

بهیار را آوردم باالی سر جالل. گفت فشار خون پنج است. 
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به جالل نگاه کردم .دیدم چشم به پنجره دوخته ،چشم هایش به پنجره خیره شده ،انگار باران و 
تاریکی چیره بر توسکاها را می کاودتا نگاهش به دریا برسد تبسمی بر لبش بود، آرام 

وآسوده .انگار از راز همه چیز سر در آورده بود .انگار پرده را از دو سو کشیده اند و اسراررا 

نشانش داده اند.وحاال تبسم می کند تبسم می کند و می گوید کاله سر همه تان گذاشتم و 

رفتم .بدترین کاری که به همه عمرش با من کرده بود.
خواهرم که ُمرد به من گفت:روزگار به آدم سیلی می زند .سیلی را که خوردی یا گیج می شوی 
و خالص، می افتی و هیچ کس دست ترا نخواهدگرفت.باید دست بگذاری سر زانویت وبگویی 

یا علی وخودت بلند شوی .از سیلی روزگار هوشیار هم می توان شد. 
وحاال خودش مرده بود و تصمیم داشتم از این سیلی بزرگ زمانه به دلخواه او هوشیار بمانم 

اما چطور؟
دکتر خبره زاده همه را متقاعد کرد برای آخرین بار با جالل وداع کنم .

نه شیون کشیدم ونه زاری کردم ،بوسیدمش و بوسیدمش .دراین دنیا کمتر زنی اقبال مرا داشته 
است که جفت مناسب خودش را پیدا کند.مثل دو مرغ مهاجر که همدیگررا یافته باشند و در یک 

قفس با همدیگر همنوا شده باشند و این قفس را برای هم تحمل پذیر کرده باشند.

تابوت رادرآمبوالنس گذاشتیم وراه افتادیم. جلو کارخانه چوب بری توقف کردیم ،کارگران به 
مشایعت آمده بودند.سوت کارخانه به صدا در آمد؛ سه بار.

جالل زیبا مرد همان طور که زیبا زندگی کرد.

۸۲

سمت و سوی پرسش
پرسش می باید در مورد مفاهیمی باشد که عقاید مردم را شکل داده است مفاهیمی که بنظر 

می رسد مطلق و ابدی اند .
پرسش در طبیعت اش نامحدود است .خط قرمزی برای پرسش وجود ندارد.

پرسش خودرا معطل عقالنیت محدود نمی کند.برای پرسش مهم نیست که ما به چه عقایدی 

عادت کرده ایم ویا تحت سلطه کدام عقاید عاطفی هستیم.و چرا.
عقاید عادتی، عقایدیست که آنقدر به آنها عادت کردهایم که آنها را بدیهی فرض می کنیم. 

عقاید عاطفی هم عقایدی هستند که آنها را مورد نقد قرار نمیدهیم چون با آنها درگیری 
عاطفی داریم.
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عقالنیت پرسش بی حد و مرزاست.همه چیز وهمه کس می تواند مورد پرسش قرار بگیرد.پرسش 
باید در پی آن باشد که نشان دهد یقین مطلقی وجود ندارد .وافکار و باورها نسبی و خطا 

پذیرند.و حقیقت مطلق و خطا ناپذیر امری محال است .و حقیقت همیشه نسبی و متکثر است.
ذهن بی پرسش ذهن باورهای محک ناپذیر است.باور هایی که می توانند خطای محض باشند.

۸۳
موسیقی

گفته می شود:
 آپولون خدای موسیقی و هنر های زیبا در یونان باستان، دارای ۹ فرشته به نام موز بود که

وظیفه آن ها اجرای موسیقی، خواندن آواز و رقصیدن بود.
 کلمه موزیک که از موز مشتق شده است، در نزد یونانیان ترکیب موسیقی، شعر و رقص بود و 

 این سه عنصر از یکدیگر تفکیک نمی شدند.
اما د ر سده های بعد این کلمه تنها به هنر موسیقی اطالق شد.

 یونانیان موسیقی را تعلیم روح می دانستند که در برابر تعلیم جسم (ژیمناستیک) قرار می
 گرفت. آن ها اولین ملتی بودند که مبانی موسیقی را براساس فلسفه، علم و محاسبات ریاضی

 تدوین کردند و شیوه ثبت موسیقی براساس حروف الفبا را ابداع نمودند.
فیثاغورث  از نخستین افرادی بود که بین ریاضی و موسیقی رابطه بر قرار کرد.

گفته می شود:
 اگر در خانه ای چهل شبانه روز صدای موسیقی بیاید غفندر از پنجره می آید و غیرت مرد

خانه را می خورد و اگر در جلو چشمش با همسرش زنا شود ککش هم نمی گزد.
 نیازی به اندیشه نیست تا جستجو کنیم چرا یک ملت رقص و آواز و موسیقی دارد ویک ملت

ندارد.

۸۴

نابالغی خود خواسته
نابالغی در برابر بالغ بودن می آیدو وبلوغ و نابلوغ در دو ساحت بکار برده می شود ؛جسمی و 

فکری.
ودر اینجا مراد ما بلوغ و نابلوغ فکری ست و مارابابلوغ جسمی که پویه ای طبیعی دارد کاری 

نیست .

�105



در نابالغی خود خواسته ما با دو فاکتور روبروئیم:
۱-فهم

۲-توانایی دربکار بردن فهم خویش
اگر در درک قضایا فهم قضایا نباشد ما بانابالغی روبروئیم.که خود خواسته نیست.نا خواسته 
است.از آن که نمی فهمد نمی شود خواست که چرا در پی بر افراشنت پرچم حقیقت کاری نمی 

کند تنها می شود به او گفت در پی فهم بیشتر از قضایا  باشد .
اما در نابالغی خود خواسته کاستی فهم نیست نقصان درعزم و دلیری بکار بردن فهم است.

این عزم و دلیری باید خود جوش باشد .باید به آن رسید .نباید نیاز به کمک و رهنمود دیگری 
باشد.

کانت عصاره روشنگری را بیرون آمدن آدمی از نابالغی خود کرده اش می داند.

۸۵

چند پرسش
ما باید نخست به این پرسش پاسخ دهیم که چرا ما در حل مسائل خود عاجزیم. این عجز 

ریشه در کجا دارد.

آیا این درست است که عده ای می گویند جهل ما جهل خانگی است و ریشه ای تاریخی  دارد.
  جهل خانه زاد چیست.از کجا می آید . 

چراما گرفتار این جهل خانه زاد شده ایم و راه خالصی از آن چیست .
آیا این درست است که راه خالصی ما از این جهل تاریخی بیداری فرهنگی است 

واگر چنین است بیداری فرهنگی چیست .
وآیا پاالیش خود بخودی ازاین جهل ممکن است یا نه .

وآیا امکان تولید خودبخودی پاد زهر در جامعه ای که گرفتار جهل خانه زاد شده است  هست یا 
نه و اگر هست چگونه و اگر نیست چرا ؟

ابزارمان برای تشخیص و تحلیل مسائل  تاریخی مان چیست . امروز ما با دیروزمان چه فرقی 
کرده است.

چرا ما در تمامی این دهه ها و سده ها نتوانسته ایم از مرز بررسی وقایع روز جلوتر برویم و 
تمامی انتقادات مان در سطح و درحیطه اخالق بوده است .

وما از پدران مان چه ارث برده ایم . این ارث پدری چیست که گریبان مارا رها نمی کند. 
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۸۶

بیرون از تاریخ ایستادگان؛
کسانی  که هستند ولی دیده نمی شوند.

 حرف می زنند ولی شنیده نمی شوند. 
گرسنه انداما نا گرسنه گان گرسنگی آن ها را نمی بینند.

بیمارند اما دردمندی آن ها را کسی نمی بیند
می میرند ولی کسی مردن آن ها رابه چیزی نمی گیرد.

۸۷

تقلیل گرایی خشونت

 از دیر باز جامعه عادت کرده است تنها یک نوع از خشونت را ببیند.خشونت فیزیکی و مستقیم
 را . خشونتی که دیده می شود .فاعل و مفعولش پیداست و انگیزه این خشونت هم قابل رد یابی

است.

 اما خشونتی را که در زیر پوست شهر جریان دارد را نمی بیند و این ندیدن و این تقلیل گرایی
کلیت خشونت به خشونت فیزیکی و مستقیم علت دارد

 خشونت امری قائم به ذات نیست . از آسمان نمی آید، امری زمینی و شدیدآ طبقاتی است
حتی همان قسمتی که دیده می شود .آن قسمت هم که دیده نمی شود .اصل داستان است.

 اخالقیات لیبرال بدنبال خیر مطلق است .خیر مطلق را غایت امور می داند اما راه نشان نمی 
دهد که آدمی چگونه باید به این خیر مطلق برسد.

اما یک جامعه طبقاتی که آدم هایش به دو دسته تقسیم می شوند؛بهشتیان و دوزخیان.

 کسی بدنبال خیر مطلق نیست. جامعه بدنبال سود مطلق است و سود مطلق یعنی فقر و فاقه
برای اکثریت جامعه و خشونت  پنهان و ساختاری از همین جا آغاز می شود .

۸۸

هنرمند و جاودانگی
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اگر بپذیریم کار هنر ،الاقل یکی از رسالت های اصلیش تلطیف رابطه انسان با انسان وانسان 
با طبیعت است باید گفت این رسالت در نخستین گام با قدرت حاکم بر خورد می کند.

قدرتی که در پی برقراری سلطه است و سلطه در بطن خود خشونت را به همراه می آورد.

پس هنرمند به طبیعت کارش بر علیه سلطه است و بر علیه قدرت حاکم است  و قدرت حاکم نیز 

هنرمند را برنمی تابد از آن روی که هنر در پی خلق آن چیزی هست که وجود نداردواز چیزی 
حرف می زند و چشم انداز می دهد که باید باشد.و این به مذاق حافظان نظم موجود و 

مدافعان آن چه که هست  خوش نمی آید .

آن چه که هست با آن چه که باید باشد،امرمتعارف با امر زیبا از در تقابل برمی آید و هنرمند 
بر سر دور راهی انتخاب قرار می گیرد .یک سوی آن درگیر شدن با قدرت حاکم است که 

تبعات و هزینه های خاص خودش را دارد و سوی دیگر در زیر سایه قدرت قرار گرفنت است 
برای توجیه سلطه.جاودانگی هنرمند از دل این انتخاب بیرون  می آید. 

۸۹

الئيسیته

 ریشه یونانی الئیسته، الئوس است بمعنای مردم. ونخستین با در سال ۱۸۷۱ در فرانسه بکار
برده شد برای غیر دینی کردن و یا خروج سیستم آموزشی از نفوذ دین و کلیسا.

در الئيسیته با دو مولفه روبروئیم:

۱-دولت و حوزه عمومی ؛که از هیچ دینی پیروی نمی کند

۲-دین با برخورداری از همه آزادی ها در جامعه ،قدرت  سیاسی اعمال نمی کند

 بستر الئیسیته

در اروپا جنبش رفرم دینی، رنسانس وتوسعه سرمایه داری  بستر بر آمدن الئیسیته بود.

 برای تحقق الئیسیته دموکراسی و حقوق بشر الزم است اما خودش بمعنای دموکراسی و حقوق
بشر نیست.
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پیدایش الئیسیته یک پیش شرط دارد:جدایی دولت از جامعه مدنی.

 در جوامعی که جامعه مدنی وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است و یا زیر نفوذ دولت است
تحقق الئیسیته ممکن نیست.

استقالل دولت و آزادی ادیان دو شرط الزم و ملزم یکدیگرند.

دومانع مهم الئیسته:

 دولت  و دین است.باید با رفرم در ساختار حکومت به جامعه مدنی رسید .و مذهب هم با رفرم
  در خودبرای جدایی از دولت خودرا آماده کند.

 جدایی دولت و دین به این معناست که حقوق شهروندی هیچ رابطه ای با دین فرد نداردودولت
سیاست های خودرا براساس دین تبیین نمی کند.

الئیسیته چه نیست

۱-الئیسیته دموکراسی ،جمهوری، حقوق بشر، پلورالیسم و آزادی وجدان نیست.

 ۲-الئیسیته ضد مذهب نیست.تنها امر دولت را از امر مذهب جدا می کند و ضامن آزادی
مذهب است.تنها برعدم  بازگشت دین به قدرت سیاسی تاکید دارد.

 واین بمعنای جدایی دین از سیاست نیست.جدایی دین از دولت با جدایی دین از سیاست یکی
نیست.دین داران مجازند در امر سیاسی دخالت کنند.می توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند.

 ۳-سکوالریسم با الئیسته یکی نیست. سکوالریسم خاص کشور های کاتولیک است که کلیسا
 برای خود در اداره جامعه رسالت قائل است. وخود را رقیب دولت می دانددر این کشور ها دولت

 و جامعه مدنی می خواهند از سلطه کلیسا خالص شوند. وکلیسا را از حاکمیت سیاسی به
حوزه جامعه مدنی منتقل کنند.

۴-الئیسیته ایدئولوژی نیست. تنها یک بینش سیاسی ناظر بر جدایی دین از دولت است.

 ۵-الئیسیته بمعنی دولت غیر ایدئولوژیک هم نیست.چرا که هر دولتی صاحب نظر هست، در
نتیجه ای ازیک نوع ایدئولوژی متاثر است .مراد جدایی قدرت سیاسی از دین است .
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 ۶-الئيسیته ربطی به مارکسیسم ندارد هرچند مارکسیست ها از آن بعنوان یکی از ارکان
دموکراسی نام می برند.

۷-ترجمه فارسی الئیسیته عرفیت  نیست

۹۰

پیشرو و توده

درک دیالکتیکی رابطه پیشرو و توده درک پیچیده و ظریفی ست.

 رسالت پیشرو در آن است که با درک درست وقایع و بصیرت کامل به آن چه که در گوشه وکنار
 می گذرد و یا در آینده ای نه چندان دور احتمال وقوع آن هست توده را مسلح کند به دانش فهم

مسائل اجتماعی و آماده کند حول کارهایی که باید انجام دهد.

در این باید ها و نباید ها پیشرو دچار چپ روی و راست روی می تواند بشود.
 اگر پیشرو آن چنان با توده فاصله فکری و عملی بگیرد که توده نتواند درک کند و بفهمد که
پیشرو چه می گوید و از او چه می خواهداین را جدا افتاده گی  پیشرو از توده می گویند .

 درمقابل این چپ روی یک راست روی هم وجود دارد ؛دنباله روی از توده تحت عنوان حرکت توده
ای ، از توده به توده و با توده در توده .

خط مشی مبتذل  توده ای در عمل به توده پرستی تبدیل می شود وتوده پرستی یعنی پذیرش 
وجوه فرهنگی و اعمال عقب مانده توده متحجر.

پیشرو به راست افتاده از این گزاره درست و کلی« توده ها تنها سازندگان واقعی تاریخند» به 

آن جایی می رسد که  مرعوب توهم عظیم توده های میلیونی می شود و روش های توده های 
فریب خورده را موردتایید قرار می دهد.

به این بهانه که توده ها طرف دار این عقیده یا آن عقیده اند و یا به بهانه آن که باید به عقاید 
توده ها احترام گذاشت.

این درک مبتذل از توده و همراهی با توده و خط مشی توده ای باعث می شود که پیشرو از 
طرح صریح و آشکار حقیقت و ارزش های انسانی و آزادیخواهانه دور شود. 

دنباله روی از توده پیشرو را از حمایت واقعی از توده ای که او را نمایندگی می کند  دور می 
کند 
۹۱

بن بست و فرو پاشی
�110



برای درک فروپاشی بلوک شرق ویا هر سیستم توتالیتر دیگری باید نگاهی گرد به آناتومی و 
ساختار قدرت در آن سامان:
اقتصاد متمرکز و بروکراتیک

سیستم تک حزبی

سلطه ایدئولوژیک
سیستمی پلیسی وسرکوبگرانه

فساد

از بین رفنت هر گونه انگیزه برای رشد و ترقی ونوآوری در تولید و فرهنگ
از هم پاشیدگی اجتماعی

بی اعتمادی مردم به حکومت
نبود آزادی و دموکراسی

حاکمیت بال منازع  یک قشر ممتاز و از خود پرسید آیا راهی دیگر جز فرو پاشی برای سیستم 
های این چنینی هست یا نه.

۹۲
دموکراسی

آدمی برای بهبود اوضاع خود راهی ندارد جز آن که در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی 
خود دخالت کندو نقش داشته باشد و این دخالت باید دخالتی آگاهانه باشد دموکراسی از دل 

این ضرورت بیرون آمد.
دموکراسی زاده بر آمدن بورژوازی است .ودموکراسی بورژا لیبرال در روند خود ضعف های 

خودرا نشان داد.ودموکراسی مستقیم و شکل شورایی گزینه بعدی این دخالت توده در 
سرنوشت خود بود.

دموکراسی شورایی فرصت نیافت در انقالب اکتبر  متحقق شود اما یک نکته را نشان داد 

موفقیت آن بستگی مستقیم دارد به رشد مادی و فرهنگی جامعه.
در دموکراسی های بورژا لیبرال تا حدودی حقوق مردم رعایت می شود بخاطر آن که نهاد های 

محدود کننده و تقویت کننده در آن سیستم  تعریف شده است .
هرچند نمایندگان به تمامی از قشری خاص گزیده می شوند بخاطر حمایت مشخص مادی که 

باید در پشت هر کاندیدا یی باشد .اما مردم می توانند با کمک مطبوعات آزاد در سرنوشت 
خود تا حدودی دخالت کنند.
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بهر روی با تمامی ضعف هایی که دموکراسی بورژالیبرال دارد هنوز بدیلی مناسب برایش پیدا 
نشده است که بتواند جایگزین سیستم پارملا نی شود .

حرکت درست نفی سیستم پارملا نی نیست بلکه تالش برای تعمیق هر چه بیشتر این سیستم 
است با تشویق مردم برای شرکت در ارگان هایی که در حیات اجتماعی نقش دارند مثل 

اتحادیه ها و سندیکا ها و شورا ها .
نباید از یاد برد که در کشور های پیرامونی آن چه بنام دموکراسی و انتخابات پارملانی وجود 

دارد. بیشتر بیک نمایش شبیه است تا امری واقعی .

۹۳

پرسش ها وتصمیم های وجودی 

 انسان در مرتبه نخست موجودی فیزیولوژیک است که به مثابه یک ارگانیسم در حال تبادل مواد
 با طبیعت اطراف خود در روند دادن وگرفنت و استخدام محیط برای نیازهای خود است تا تعادل

 درونی خودرا حفظ کند.
 در مرحله بعد موجودی اجتماعی است که روبه بیرون خود دارد و در تعامل با دیگران است و در
 این ارتباط با دیگران باز به عنوان یک فرد برای حفظ تعادل درونی طبق اصل لذت و حفظ بقاء

حرکت می کند.
 برای حفاظت از بقای خود به دنبال کنترل دیگران و افزایش قدرت خود است. اراده معطوف به 

 لذت و اراده معطوف به قدرت دارد.
این دو اراده است که تمایالت اکثریت انسان ها را در تعامالت اجتماعی تحت سلطه خود دارد.
 اما انسان در ارتباط با دیگران از سطح موجودی حیوانی وفیزیولوژیک باالتر می رود وبه کمک

 قوای ذهنی خود در پی شناخت این رابطه بر می آید.
 و هنگامی که به شناختی نسبی از خود و دیگران و محیطی که او را در بر گرفته است می

رسد برایش پرسش های  غامض تری مطرح می شود که؛
معنای این جهان چیست؟ 
آیا این جهان وجود دارد؟ 

آیا اصال قابل شناخت است؟ 
آیا این جهان  یک توهم نیست توهمی وابسته به ذهن تک تک انسان ها . 

 آیادر پس این وجود معنایی نهفته است.
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 و هر فرد پاسخی به این پر سش های وجودی می دهد و تصمیم های وجودی می گیرد.
دو پاسخ به این پرسش ها در مجموع داده می شود:

جهانی وجود دارد که قابل شناخت نیست و در پس وجود هیچ معنایی نهفته نیست.
آن کس که به این پاسخ می رسد الجرم اسیر دواصل لذت وقدرت می شود.

 وآن کس که می گوید جهانی وجود دارد که قابل شناخت است و در پس وجود معنایی نهفته 
است وجود انسان را در عرض سایر موجودات وکل وجود می بیند.

 کل وجود برایش امری مقدس می شود که خود در ذات خود دارای معنایی است و اراده 
معطوف به معنا در او شکل می گیرد.

 اراده ای که هدف آن از طریق علم امروز قابل دست یابی نیست. معنایی که هرچه جامع تر 
 می شود از دسترس علم معمول دورتر می شود و تنها اراده معطوف به معنا می تواند به آن

جواب دهد.
 اراده انسان معناجو معطوف به بیرون است ودر معرض دادن وگرفنت از جهان بیرون وبا 

 احترام به کل وجود و زیان نرساندن به آن به سمت هدف خود پیش می رود.
 ودر هر مرحله از زیست خود تصویری از خود به جای می گذارد که در انتها به مثابه یک فیلم
 به هم پیوسته دارای مفهوم ومعنای خاص خود می شود وبه غنای معنا در این جهان ظاهراً بی

 معنا چیزی اضافه می کند و چراغی بر سر راه دیگر اراده های معطوف به معنا می شود.
 آن ها که دنباله رو اصل قدرت واصل لذت اند در تاریکی وجود به سر می برند. ودر آن تاریکی
 هضم می شوند وبر حجم آن تاریکی می افزایند و اثری از خود به یادگار نمی گذارند.تنها ثقل

بدی را افزون می کنند و جهان زشت را زشت تر می کنند.
 اما آنان که به دنبال معنایی در وجوداند با زیست خود جهان وجود را روشن تر وزیباتر می 

 کنند ودیگرانی که در پس آن ها در طلب معنا می آیند به چراغ های برافروخته ای می رسند که
اینان با جان خود آن را روشن کرده اند .روشنایی جهان وامدار این افراد است .

۹۴

نیایشگران بزرگ

 آن که به پرسش های وجودی جواب مثبت می دهد معنا را پدیده ای جدا از وجود نمی بیند و آن
 را در همه جا جاری وساری می بیند ونیایشگر وجود می شود.

 نیایشگران بزرگ وجود نه در غارها و صومعه ها که در مواجهه عملی با جهان بیرون به عمل
 مستقل خویش دست می یازند.
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 آن هنگام که داروین جوان از پوشیدن خرقه کشیشی دست کشید و به کشتی بیگل رفت و پنج
 سال دور از یار ودیار در کشتی زندگی کرد.و نگاه انسان را به هستی تغییر داد.

  وآن زمان که مارکس در عسرت ورنج سال ها بدون غذا و پوشاک و مسکن مناسب در کنج
 کارگاه ها ی کثیف و پردود و کتابخانه های تاریک توانست مکانیزم درونی و واقعی تاریخ را

  کشف کند.
 وآن زمان که کپلر کشیش با سرگشتگی به دنبال نغمه های سیارات آسمانی می گشت و در

آسمان به دنبال حرکت سیارات بود .

آن ها در آن هنگام بزرگترین نیایشگران وجود بودند.
۹۵

توهم یا توهم پذیر کدامیک
گفته می شوددر آراء واندیشه های دکتر علی شریعتی:

 تاریخ و مورخ نام ونشانی ندارد.و تاریخ در نزد او با افسانه بافی یکی ست
و تمامی گفته هایش :

     یک مشت عبارات بی سروته    
روضه خوانی های نامربوط

و داستان سرایی های نازل است
و دریغ از ارائه یک سند برای ادعا های خود.

 نکته مهمی که در نقد اندیشه های شریعتی این جا و آن جا مغفول می ماند این است که
چگونه می شود یک اندیشه ناصواب جامعه را گمراه کند.

نقد این بستر اهمیت بیشتری دارد از نقد آن اندیشه.
چگونه می شود آدمی متوهم هرچند با بیانی شیوا یک جامعه رابسوی خود می کشد.؟

بر چه بستری است که درک مغشوش از تاریخ جا می افتد؟

۹۶

پایان  یک دوران 

آدم های تک کتابی
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پدیده های یک بعدی و خطی   
تضاد های موقتی و محدود و پایان پذیر

حرکت تاریخ به شکل مستقیم از برده داری به کمونیسم ومحتوم وباز گشت ناپذیر
 تضاد بین کار و سرمایه
 تضاد بین روبنا وزیر بنا

 تضاد بین رشد نیروهای مولد ومناسبات تولیدی
وهمه پروسه ها به صورت خطی و اجتناب ناپذیر

 ودرنهایت انکشاف سوسیالیسم و سرانجام از بین رفنت طبقات 
وهمه چیز به رنگ طبقه کارگر در آمدن  ویک جامعه موزون ویک دست وتمام خلقی

و تمامی گزاره هایی از این دست یعنی پایان باورهایی  که در هوای قرن بیستم منتشر بود.
  قرن بیست و یکم بما نشان داد که باید روی تک تک این گزاره ها دوباره و چند باره اندیشید.

۹۷
انتزاع

 ذهن انسان برای فهم جهان از انتزاع وطبقه بندی استفاده می کند وهمین امر در فلسفه باعث
 پدید آمدن جهان ُمثل شد. امری ذهنی به امری فاعلیت بخش وتعیین کننده جهان واقعی تبدیل

 شد.
تفکیک روبنا وزیر بنا نیز ازاین دست از انتزاع هاست.

 در جهان واقع ما با دوپدیده متفاوت روبرو نیستیم بلکه تنها یک پدیدهروبروی ماست. به بیان
 هگل زیر بنا و روبنا در هم می پیچند و همچون یک پدیده واحد موتور محرکه تاریخ می شوندبه

همین خاطر  انتزاع همیشه راهگشای شناخت درست نیست.

۹۸

بورژوازی کمپرادور
گفته می شود:«

 امکان پدید آمدن طبقه بورژوازی در جوامع پیرامونی در جهان کنونی بدون رابطه با بورژوازی
 جهانی ممکن نیست و برای همین استفاده از لفظ بورژوازی کمپرادور که حاصل دنیای دو

قطبی بود اکنون محلی از اعراب ندارد.
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 واز آن جا که در کشور های پیرامونی  برای پیشرفت تولید رابطه با سرمایه جهانی یک امر 
گریز ناپذیری ست باید نگاه جدیدی به بورژوازی در کلیت اش داشته باشیم .

تفکیک والیه بندی بورژوازی امروز با ید بر این مبنا باشد : 

که کدام الیه از بورژوازی به انباشت ثروت وپیشرفت تولیددر داخل گرایش دارد
 وکدام الیه  در پی به جیب زدن ارزش اضافی کارگر داخلی و بردن آن به خارج است وبیشتر
 به وارادات اجناس خارجی و سرهم بندی کردن آن وغارت و ضعف بنیه تولید در کشور فکر می

کند.
 بر همین اساس اطالق بورژوازی کمپرادور ومونتاژکار به اقشاری ازبورژوازی در زمان پهلوی 
 دوم  که باعث پیشرفت نیروهای مولده بودند غلط بود و فراری دادن آن ها ازایران باعث خسارت

های جبران ناپذیری شد البته غلط اندر غلط ترور آن ها بود.»
 بورژوازی از زمان شکل گیریش  در این حوالی از سویی با استبداد هم کاسه بود واز سوی
 دیگر سر در آخور سرمایه جهانی داشت. از آغاز هم به داخل به چشم گردنه ای برای غارت

 نگاه می کرد و به آن سوی مرز ها به چشم غار علی بابا و چهل دزد بغداد.
 غارت در داخل و فرستادن پول  به خارج بند ناف این بورژوازی را این گونه بریده اند. یک باره
 بگویم این بورژوازی روی خشت زنازاده گی افتاد.ساده لوحی است که فکر کنیم جز این عمل

 می کند که تاکنون کرده است.البته این عیب آدم هایی مثل کمال اطهاری نیست که دلخوش می
 کنند به بورژازی مسکن و یا سعی می کنند از شهرداری ها بورژوازی ملی بسازند. اما وقتی

بقول لنین تئوری با واقعیت لجبازی می کند این کار عاقبت خوشی ندارد .
 اما برسیم به ترور فاتح یزدی و نقشی که در کشتار کارگران داشت.عیب آدم هایی که با
 دوستان ناباب می گردند همین است کم کم اخالقش عوض می شود و یکباره از طرف دار

کارگر تبدیل می شود به طرف دار سرمایه دار که دیگر کمپرادور نیست بلکه کار آفرین است .
 وبه جای این که دل بسوزاند برای کارگرانی که در کاروانسرایی سنگی کشتار شده اند آن هم

 بخاطر حقوقش، پیراهن پاره می کند برای سرمایه داری که می خواست صنعت مونتاژ را به
صنعت ملی بدل کند . چه جهان نامردی.!

۹۹

تقلیل گرایی در مفاهیم
 گفته می شود:«
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 از اوان آشنایی  اندیشمندان پیشرو ما با اندیشه های غربی  آن ها به صرافت دریافتند که
 داستان در این حوالی آن گونه به جلو نمی رود که در غرب رفته است.

 پیشرفت اندیشه در غرب با به چالش کشیدن  و عقب راندن کلیسا از حیطه های مختلف
 اجتماع و درنهایت پس راندن آن به حوزه خصوصی ممکن شده است.

 اما با توجه به نفوذ مذهب در ارکان اجتماعی ما  ونبودن بستر عینی برای رشد اندیشه های
 نوین در غرب که به مدد رشد طبقه نوین بورژوازی حاصل آمده بود به اجبار به دنبال تطبیق

 مفاهیم اندیشه غرب با مفاهیم سنتی برآمدند تا راه را برای نفوذ اندیشه ها ی نوین باز کنند و
 از سروته اندیشه های نوین زدند تا از حساسیت  دم و دستگاه مذهبی  بکاهند از آن سوی
 دلبستگان  به مذهب نیز که اندیشه خودرا در خطر می دیدند به استخدام مفاهیم نوین برای

پیرایش واصالح سنت دست یازیدند.

 سلطه مذهب از دوسو باعث کژفهمی مفاهیم  اساسی اندیشه های غربی شد  ونوعی سر
 درگمی در عموم اندیشمندان ما ایجاد شد ودر حیطه زبان کلمات یکسان به منظورهای متضاد

 به کار گرفته شد.
  اوج این خلط مباحث رادر وقایع سرنوشت ساز دیده ایم.

 بنظر می رسد با تجربه عینی مردم ازآن چه بر جامعه رفته است دیگر جایی برای مماشات
باسنت گرایان باقی نمانده است.»

 تقلیل گرایی مفاهیم از دوران مشروطه در بین اندیشمندان ما شروع نشده است . ما این تقلیل
گرایی را ازهمان آغاز نهضت ترجمه و حتی پیش از آن در بین اندیشمندان خود سراغ داریم.

 ما با اندیشه فلسفی یونان همان کاری را کردیم که با اندیشه بر آمده از مشروطه کردیم .
همین کار را هم با مفاهیم مارکسیستی کردیم .

 ما از همان آغاز از اندیشه یونانی همان قدر را گرفتیم که نیاز داشتیم .واین علت داشت . ما
در پی حفظ پیکره فرهنگی خود بودیم. پیکره ای که از همان آغاز یک پیکره دینی بود.

 پس ایرادی به آدم نابغه ای مثل ابن سینا نیست که حقیقت ماجرا را در نیافت.ما در پی آن
 بودیم که باور های مان را لباسی فلسفی بپوشانیم . پوشاندیم . به همین میزانی که احتیاج

داشتیم از اندیشه های ارسطو و افالطون بر داشت کردیم .

داستان مشروطه و ورود اندیشه های غربی هم به همین شکل بود.

۱۰۰

امر اجتماعی
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گفته می شود:«
 مسئله اصلی نباید تصرف قدرت سیاسی باشد. بلکه امر اجتماعی باید جای امر سیاسی

رابگیرد.
 آن چه اصیل و عمیق است تغییراتی است که مردم در مناسبات مختلف بین خود ایجاد می

کنند .
 این گونه تغییرات و شکل های نو در مناسبات بین انسان ها باقی می مانند.

 مسئله دگرگونی در حوزه قدرت سیاسی در مقطعی از تحوالت اجتماعی مطرح می شود که می
تواند سهم باز دارنده یا تسریع کننده داشته باشد.

تصرف قدرت سیاسی نقطه ای از این روند است نه آغاز ونه پایان آن است.

انقالب اجتماعی ارزشی باالتر از انقالب سیاسی دارد.»
 بحث اصلی حول وظایف و استراتژی و تاکتیک حزب پیشرو می چرخد.این که بار اصلی باید
 روی چه برنامه ای باشد تا پیشرو قادر شود جامعه را برای گذار به جامعه ای آزاد آماده کند.
 درگذشته بار اصلی روی کسب قدرت سیاسی گذاشته می شد و بقیه کار ها محول می شد به
 بعد از کسب قدرت سیاسی. اما سیر بعدی انقالب های پیروز نشان داد که در صورت آماده
 نبودن شرایط این امکان هست که انقالب در مدت کوتاهی به ضد انقالب خودش تبدیل شود.
 پس برای باز گشت ناپذیر کردن انقالب تجربه های موفق نشان داد که باید قبل از به قدرت

 رسیدن در جامعه نهاد سازی کرد . نهاد هایی که قادرند با تغییر روابط جامعه را برای هر گذار
ی آماده کنند و اجازه نمی دهند که حقوق اساسی مردم تحت هر عنوانی از بین برود.

 این که در حاکمیت ضدانقالب انقالب تا چه حد قادر است در جامعه نهاد سازی کند و تا چه
 میزان می تواند با بردن آگاهی میان مردم در روابط مردم با یکدیگر تغییر اساسی ایجاد کند

 باعث نمی شود که پیشاهنگ دست از تالش برای تغییر در ساخت جامعه بکشد .

۱۰۱

نامه ای از عین القضات همدانی

 هر چه مینویسم پنداری دلم خوش نیست
  و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم

همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از نانبشتن اش
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چون احوال عاشقان نویسم نشاید
چون احوال عاقالن نویسم نشاید

 هر چه نویسم هم نشاید
 و اگر هیچ ننویسم هم نشاید

و اگر گویم نشاید
و اگر خاموش گردم هم نشاید.

۱۰۲

تئوری مهبانگ و پرسش های بی جواب

گفته می شود

 فرضیه مهبانگ از نظر ریاضی همه چیزش با هم جور است غیر از  آن یک ثانیه تقسیم بر ده به
توان سی وهفت اولیه آن .

 خیلی زمان کمی در حد صفر است ولی در آن قسمت نه بُعد ومسافت مفهوم دارد ونه زمان و 
 انگار زمان ومکان  پس از این کسر ساخته می شود.

 قابلیت های آن واقعیت خارجی مستقل از ذهن ما که به قول لنین آن را ماده می نامیم  برای ذهن
 ما ناشناخته است و نظریه کانت که ما شیی فی نفسه را کامل نمی توانیم بشناسیم ولی به

شناخت آن نزدیک می شویم  با فیزیک جدید نزدیک تر است.
  اما آن قسمت که زمان ومکان را از پیش تعیین شده در جهان وذهن ما می داند رد شده

 است.
 وجود بی زمان ومکان آن سوی اش یا هیچ است ویا یک موجود ازلی وابدی به منزله یک وجود

فلسفی.در این جا فیزیک پاسخی ندارد.مجبوریم پاسخ وجودی بدهیم.
 می توان خودرا از پاسخ دادن به این سئوال ها  رها کرد و موضع ال ادری گری در پیش گرفت.
 اما وجود بی زمان و مکان وجودی مطلق است که بر جهان دارای زمان ومکان  مامحاط است و

 جهان دارای زمان ومکان ما در آن گسترش می یابد.
 در برابر این سئوال واقعی  که جهان پدید آمده از مهبانگ  درکجا دارد گسترش می یابد چه می

 توان گفت ،در وجودی بی زمان و بی مکان ،در وجودی مطلق؟.
 ذهن ما قادر به تصور وجودی بی زمان ومکان نیست .  اما ندانسنت با باور نداشنت یکی نیست.

 آیا می توان باور کرد که جهان ما از هیچ به وجود آمده است؟واگر چنین نیست باید به وجودی بی
زمان وبی مکان باور داشت.؟
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 وجودی که تنها خصوصیتی که ما از آن می شناسیم تنها وجود است و از سایر خصوصت های
آن بی اطالعیم .

۱۰۳

کمونيسم چیست

 ۱-کمونیسم مشتی احکام خوب برای عده ای آدم خوب نیست.کمونیسم یک جنبش است .یک
جنبش واقعی که از دل یک طبقه بیرون می آید که جز ء الیتجزی موجودیت طبقاتی اوست.

 ۲- کمونیسم یک تئوری است نه تئوری کمونیست ها یا کارگران حتی طبقه کارگر ،کمونیسم
تئوری جنبش کارگر ی بر علیه سرمایه داری ست.

 ۳-حزب کمونیسم کلوب آدم های خوب بر علیه آدم های بد نیست .ارگان رهبری یک جنبش واقعی
   است ،جنبش اعتراضی یک طبقه بر علیه طبقه ای دیگر.

پراتیک چیست

به تمامی فعالیت های انسانی اعم از اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی پراتیک می گویند.

 پراتیک معیار صحت هر تئوری است. هر نظریه ای صحت خودش را در عمل نشان می
دهد.ومنظور از پراتیک پراتیک اجتماعی است.

پراتيک معيار و محک حقيقت  است.

 کار کمونيستها 

 مبارزه طبقاتی در بطن رابطه طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار وجود دارد.بر خالف آن
 چه که بورژوازی تبلیغ می کند این کمونیست ها نیستند که این تضاد را خلق می کنند.ویا حتی

 به آن دامن می زنند.این جنگ در کف خیابان های یک جامعه طبقاتی جریان دارد. کار کمونیست
ها سازماندهی این جنگ است .

۱۰۴

ویژگی یک نظام توتالیتر

هانا آرنت مشخصه های جنبش های توتالیتر را این گونه فهرست می کند :
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 جوامعی هستند سری  
سلسله مراتبی دارند

استراتژی شان  «دروغگویی مستمر» است برای فریب دادن توده ها
 از اعضایشان، اطاعت بی چون و چرا می خواهند 
 همبستگی شان مبتنی بر وفاداری به یک رهبر است

رهبر به وسیله گروه کوچکی از تشرف یافتگان محاصره می شود
 که مانند یک «منطقه بی طرف» میان اعضای جنبش و جهان کافر به رهبر و دشمن خوی حائل

می گردند
در نزد اینان جهان به دو بخش تقسیم می شود :

 برادران قسم خورده
و توده دشمنان قسم خورده     

 این تمایز بر پایه دشمنی مطلق با جهان پیرامون استوار است و هر فردی که درون جنبش  
نیست مطرود و بالقوه یک دشمن است.

 همانند جوامع سری  آئین های تشریفاتی نقشی مهم ایفا می کند

***
توتالیتاریسم نویسنده: هاناآرنت متولد ۱۹۰۶ وفات ۱۹۷۵    ترجمه: محسن ثالثی، نشر ثالث

 ۱۰۵
بر آمدن مسیحیت

 مسیحیت دینی است که امپراطوری روم را مقهور خود ساخت و بیش از ۱۸ قرن بر بخش بزرگی
 از جهان حاکم بود.باید دید چه پتانسیلی در این دین بود و بستر بر آمدنش چه بود که توانست به

توفیقی این چنینی نائل شود.
بستر های آماده

 بستر مسیحیت از نظر آموزه ها ی بعدی  با تلفیق سنت یهودی توسط فیلون اسکندانی با فلسفه
رواقی توسط سه نک  آماده شده بود .

 انسان -خدا و حامله شدن باکره مقدس پیشاپیش توسط آگوست سزار روم در جامعه جا انداخته
    شده بود.

اگوست سزار می گفت او پسر خداست  ومادرش از آپولون حامله شده است
شرایط تاریخی
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۱- زیروروشدن ساخت سیاسی اقتصادی مردم در سرزمین های اشغال شده توسط رومی ها
۲-بهره کشی و مالیات های سنگین

۳- سرکوب شدید و از بین رفنت مقاومت داخلی
۳-تقسیم مردم در سه طبقه:ثروتمندان، زمینداران و برده ها وتهیدستان شهری و روستایی

۴- بی حقوقی همه مردم در برابر قدرت روم
۵-نا امیدی از امکان تغییرو سر خوردگی عمومی
۶-موجی از نفرت عمومی نسبت به وضع موجود

۷-از بین رفنت خدایان محلی 
در چنین شرایطی که حال تحمل ناپذیر و آینده تهدید آمیز بودو بی هیچ مفری احساسی  
برای  رهایی معنوی در میان طبقات وتسالیی درونی نیازی بود که در فضا موج می زد . 

فلسفه قادر به پاسخگویی به این  احساس رهایی و تسلی درونی نبودچه بخاطر رفتار پیروانش و 
چه بخاطر آموزه هایش.

این تسلی باید در دین جدیدی تجلی می یافت و پاسخ می گرفت.
از یادنبریم تا قرن ۱۷ برای توده گیر شدن هر مفهومی جز شکلی مذهبی گرفنت راهی دیگر نبود.

پتانسیلی برای جهانی شدن
ویژگی مسیحیت در آن بود که فساد و تباهی را به گردن تک تک آد م ها می انداخت.بدی جهان 

ریشه در بدی تک تک آدم ها دارد.وآدمی برای رستگاری راهی ندارد جز آن که قربانی بدهد. اما 
این قربانی پیشاپیش توسط مسیح داده شده است. مسیح با نثار جانش تمامی گناهان بشر را 

بجان خرید تا همه مردم رستگار شوند.
از سویی دیگر مراسم مذهبی و دادن قربانی در مسیحیت بر خالف ادیان دیگر که سخت و 

پیچیده بود و باعث جدایی مردم از هم می شد بگونه ای بود که می توانست تمامی مردم را جدا 
از جنس و نژادشان فرا بخواندتا با هدیه دادن قلب شان رستگار شوند 

این املان ها پژواک و پذیرش و فهم گسترده ای در تمامی کسانی داشت که بیشتر برده بودند 
این فاکتور ها نشان می داد که مسیحیت چه پتانسیلی برای جهانی شدن دارد.

۱۰۶

تز سوم فوئر باخ
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«آن مسلک ماتریالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و احوال وتربیت می داندو معتقد است که 
برای تغییر آدمیان بایداوضاع و احوال تربیت را تغییر دادفراموش می کند که اوضاع دقیقاً به 

دست آدمیان تغییر می یابدواین خود مربی است که نیاز به تربیت دارد.
از دیدگاه چنین مسلکی جامعه نا گزیر به دوبخش تقسیم می شودکه یک بخش آن باالتر از خود 

جامعه است-مثال نزد رابرت اوئون- 
تقارن تغییر اوضاع و احوال و تغییر فعالیت بشری باتغییر خودبخودرا فقط در وجه پراتیک 

انقالبی می توان نگریست و به نحوی عقالنی درک کرد.»

 برای برسی جامعه و طبيعتي که در آن زندگي مي کنيم. دو وجه را باید در نظر گرفت:

۱-وجه غير فعال

۲-وجه فعال

وجه غير فعال

 یا وجه پاسیو جامعه و طبيعت بدان صورت است  که به ما رسيده است. و از آن جهت “پاسيو"
 می گوئیم است که ما نقشي در تعيني چند و چون آن نداشته ايم.

جهت فعال

 يا وجه فعال و تغيير دهنده اين واقعيت عبارت از پراکسیس، يا همان فعاليت انقالبي کننده 
 انسان هاي زنده و معاصر براي توليد و باز توليد زندگي اجتماعي است. فعاليتي که بر منت

 همان وجه غير فعال و بر دوش تالش نسل هاي پيشني شکل مي گيرد و توسط همان واقعيت داده
 شده مشروط مي شود.

انتزاع دو وجه

 در عالم واقع انفکاکی میان این دو وجه نیست.فعال و غیر فعال جوانب یک پدیده واحد و تفکیک
 ناپذیرند.توضیح یکی بدون دیگری برای درک بیشتر مطلب است .وگرنه یکی را بدون دیگری

اصوالً نمی توان در نظر گرفت.

 در این تفکیک آن چه مهم است نشان دادن اهمیت وجه فعال در این ماجراست .تغییر جهان از
کانال پراکسیس انسان می گذردوپراکسیس یعنی پراتیک اجتماعی و انقالبی کننده انسان.
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نقش پراتيک

 نقص عمده ماترياليسم فوئر باخی در این بود که واقعيت را به مثابه فعاليت محسوس انساني
 یاپراتيک  نمي دید. بلکه واقعيت را در قالب پاسيو، يعني عيني – انفعالي و صرفا "مشاهده"مي
  دید. اين ماترياليسم نمي توانست پراتيک و دخالت فعال و اجتماعي انساني را در تغيير محيط

 ببيند، و آن را بعنوان جهت فعاله تغيير واقعيت در نظر بگيرد .

 اين ماترياليسم با نگاه انفعالي خود ناگزير بود در برابر تبييني غير علمي و ذهني از جهت فعاله
 واقعيت تن در دهد. اما بر خالف ماترياليسم فوئر باخی، ايده آليسم  هگلی جهت فعال را بسط
 مي داد. اما آن را وارونه بعنوان تحقق "ايده آل" و حلول "روح مطلق" مي فهمید و توضيح مي

 داد. بعبارت ديگر جهت فعال از نظر ايده اليسم همانا فکر و انديشه بشري بود که به مقام
خدايي و ماوراء الطبيعه ارتقاء يافته بود.این تبیینی آیده آلیستی از پراکسیس بود.

 عنصر تغییر دهنده یا پراتیک انقالبی انسان به شکل مدام در کار تغییر دنیاست و در عین حال
 فکر و ایده نیز را تعیین می کند.حال این فکر و ایده هر چقدر که بخواهدتجریدی باشد .

 وسرانجام اين پراتيک اجتماعي است که هم مبناي همه محصوالت فکر و هم محک اثبات صحت
 آن ها است.

رابطه انسان و جامعه

 پرسشی که به میان می آید این است که آياانسان ساخته و پرداخته محيط پيرامون خويش است
 يا محيط ساخته و پرداخته انسان است .

 نگاهی که انسان را محصول جامعه می داند جامعه را به دوبخش تقسیم می کند بخشی باالیی
و بخش پائینی.

اصالت جامعه

 در تز اصالت جامعه انسان ساخته و پرداخته تربیت اجتماعی است پس برای عوض کردن انسان
 ها باید محیط و تربیت اجتماعی تغییر کند .پرسش بعدی این است که محیط و شرایط چگونه باید

 تغییر کند. بخش برتری در جامعه الزم است ؛بورژازی ،مصلحین و رفرمیست ها. در این نگاه
   جامعه بصورت انفعالی و ایستا مشاهده می شود که براستی این گونه نیست
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 پس فرض بر این اصالت ما را به ابدی بودن جامعه طبقاتی می رساند. که یک نگاه ایدئالیستی
 است.

اصالت عمل اجتماعی

 در برابر اصل انفعالي و مشاهده اي "اصالت محيط"، اصالت عمل اجتماعي و انقالبي انسان
 ها در تغيير محيط و تغيير خود قرار دارد.

 نکته اساسی این جاست که اگر انسان ها ساخته و پرداخته محیط اند ،محیط نیز ساخته و
 پرداخته انسان هاست آموزگار خود توسط دانش آموزدر حال تغییر وآموخنت است .

 انسان ها محيط خود را عوض مي کنند اما تغيير محيط انسان ها را عوض مي کند. محيط
 مستقل از فعاليت انسان ديگر وجود خارجي ندارد که انسان ها ساخته و پرداخته آن باشند.

فرض چنني محيطي از همان ابتدا ذهني، غير واقعي و خطاست.

 نه فقط انسان را بدون محيط بلکه محيط را هم بدون انسان نمي توان تعريف و تصور کرد. اين
 شکل صحيح صورت مساله رابطه انسان و محيط است .

 واقعيت خود تغيير

 نکته اصلي  نه بر سر رابطه متقابل محيط و انسان بلکه تاکيد بر غير قابل تفکیک بودن محیط و

انسان از يکديگر است .

مسئله اصلی درک دیالکتیکی رابطه متقابل محیط و انسان است.

 وقوع همزمان تغيير محيط و فعاليت انسان اين آن آموزگار و آموزنده اي است که همراه يکديگر و
 در آن واحد باید دیده شود. تنها بر اين پايه است که بدرستي مي توان اين تقارن و همزماني

 تغيير محيط و انسان هردو را توضيح داد.

 پراتیک انقالبی انسان عامل اين وقوع همزمان تغيير محيط و فعاليت انسان است.

 که البته تنها در منت يک محيط اجتماعي و طبيعي مشخص و توسط انسان هاي تاريخاً مشروط
تعيني کننده نهايي حرکت واقعيت است .

 تقارن تغيير اوضاع با فعاليت انساني يا خودتغييري تنها مي تواند بصورت پراتیک انقالبی در
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 نظر گرفته و تعقال فهميده شود.

 نباید از یاد برد که طرح مساله بصورت محيط در برابر انسان و انسان در برابر محيط یک نگاه
 متافیزیکی است.نگاه درست تقارن تغيير اوضاع با فعاليت انساني است. هم محيط تغيير مي

کند و هم انسان؛ و کل اين ماجرا خودتغيير ناميده مي شود.

 اين "خود- تغييري" را تنها مي توان بصورت پراتيک انقالبي بدرستي فهميد و توضيح داد. به 
 بيان ديگر، پراتیک انسانی تغيير دهنده، تعيني کننده و توضيح دهنده واقعيت در اين سطح

 مشخص تر يعني رابطه انسان با محيط است.

۱۰۷

مرتضی کیوان که بود

 در اصفهان زاده شد در سال ۱۳۰۰شمسی، پدرش دکان سقط فروشی داشت و پدر بزرگش 
 از شیوخ سلسله گنابادی بود که بعدها از صوفیان جدا شد. سال۱۳۱۶، سالی تعیین کننده در
 آینده مرتضی کیوان و خانواده اش بود. در این سال دولت امالک آنها را در اصفهان ضبط کرد

 و ابراهیم کیوان بر اثر شوک ناشی از این برخورد، دو هفته بعد درگذشت. مرگ پدر تأثیر
 عمیقی بر جان مرتضای کوچک گذاشت؛ بهطوریکه سال ها  بعد در دفتر خاطراتش نوشت:

 هنوز خود را نمی توانستم اداره کنم که پدرم بدرود زندگانی گفت و مرا در میان این همه درد و
رنج زندگی تنها و بی یاور گذاشت.

 با مرگ پدر، مرتضی عهده دار سرپرستی خانواده شد. دبیرستان را که تمام کرد به خدمت
 دولت درآمد و در وزارت راه مشغول به کار شد. به همدان رفت و چند سالی در آنجابود.

 از ۲۱ سالگی دلبسته آرمان های سیاسی چپ شد.اما به حزب توده نپیوست.بلکه به حزب 
پیکار رفت. از نوجوانی به شعر عالقه بسیار داشت ودر قالب کالسیک شعر می سرود.

همکاری هایی در این زمان با جراید داشت.
 اواخر سال ۱۳۲۴ به تهران بازگشت وبه عنوان مدیر داخلی مجله «بانو» فعالیت خود را آغاز

کرد و در اولین تجربه مطبوعاتی اش موفق بود .
در سال ۱۳۲۷ عضو  حزب توده شد.انسانگرایی او سبب جذب او به حزب بود .

 در اواخر تیرماه ۱۳۳۱ رهبری حزب توده مرتضی کیوان را به سازمان افسران حزب توده منتقل
 کرد که سازمانی مخفی بود و یکی از رابطان سازمان افسران با حزب توده شد.
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 در شهریور ۳۲ کیوان بازداشت و به جزیره خارک تبعید شد. اعضای سازمان افسران اجازه
 ندادند دوران تبعید کیوان طوالنی شود؛ در ۲۱ دی ۳۲ کیوان را به همراه ۳۰ تبعیدی دیگر به
 تهران بازگرداندند و در ۲۷ دی «طبق تصمیم کمیسیون مأمور رسیدگی به پرونده آنان» آزاد

 شد و مرتضی فعالیتش را در سازمان افسران از سرگرفت .
در ۲۷ خرداد ۱۳۳۳ با پوراندخت سلطانی ازدواج کرد.در حالی که مخفی بود.

 سوم شهریور ۱۳۳۳ مأموران فرمانداری نظامی تهران به خانه کیوان یورش بردند و او را با
 همسر و خواهرش بازداشت کردند. سه افسر مخفی شده در خانه کیوان زودتر از ورود

 مأموران به کمک پوری سلطانی خانه را ترک کرده بودند. وپس از محاکمه ای تشریفاتی، در
 مهر۱۳۳۳ اعدام شد.

 بزرگی کیوان
کیوان شاعر، نویسنده ،نقاد، ویراستار و کادر حزبی بود اما بزرگی او در این عرصه ها نبود

 بزرگی کیوان درکشف استعداد ها و سمت وسویی بود که به دیگران می داد سمت و سویی که
از آدم هایی نه چندان بزرگ نویسندگان و شاعران بزرگی می ساخت.

 آن حزب بالاشکال قادر نبود این استعداد شگرف کیوان را کشف کند و او را بعنوان پشت جبهه
 جنبش انقالبی حفظ کند یک باره بگویم آن حزب در قد و قواره این حرف ها نبود.نگاه کنیم به

قله ها:
 محمد جعفر محجوب : او حقی عظیم به گردن نسل من دارد،کسانی که امروز قلم در دست

 دارند، تقریباً همه تربیت شده او هستند .
 احمد شاملو:  من از او بسیار چیزها آموختم.

نجف دریابندری: کیوان بود که دست مرا گرفت.

از مرتضی کیوان جز تعدادی نامه که به دوستان خود نوشت و مقاالتی که روزنامههای وقت 
چاپ کردند، اثری باقی نمانده است.دستنوشتههای او در یورش مأموران به خانهاش بهغارت 
رفت و عمدهٔ کارهایش بازگردانده نشد.؛ انبوه دستنوشتههای وی نیز از بین رفت. نامه هایش 

که گنجینه ارزشمندی از دانسته ها و نظریات او بود سوزانده شد تا برای دارندگانش دردسری 
تولید نکند.

روشنفکر و حزب
از همان آغاز کار حزبی  رهبران حزب نتوانستند به دیالکتیک رابطه روشنفکر و حزب در این 

حوالی پی ببرند.
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از ارانی یک جزوه نویس  درجه دو حزبی ساختند تا در سیاه چال های رضاخانی به مرض 
طاعون بمیرد . در دوران بعدهم  از طبری و به آذین و کسرایی شاعر ماله کشان حزبی 

ساختند تا در نبردی نابرابر جوانمرگ شوند.و جامعه را دچار خسران عظیم کنند.
این نگاه در سال های ۵۸ اعالمیه بدست شرف الدین شرف برای پخش می داد که شرف 

فلسفه بود وآدمی در قد و قواره او در زمینه فلسفه نداشتیم  و تا دهه های بعد هم نخواهیم 

داشت و یا از توانایان فرد اقتصاد دان می خواست که پشت دستگاه پلی کپی بنشیند و 

اعالمیه های گروه را  تکثیر کند.
در جریان فوت شاملو و شجریان هم نتوانست موضعی درست بگیرد.بخاطر آن که این دو 

حزبی و سازمانی نبودند.
رابطه کسانی که به اندیشه جامعه شکل و سمت وسو می دهند با حزب یک رابطه یکطرفه است 
.حزب تنها به آن ها سمت و سو می دهد.آن هم نه در چار چوب تشکیالت، تشکیالتی که پا در 

هواست و معلوم نیست امروز یا فردا راهی دیار باقی می شود .
آخرین نامه مرتضی کیوان پیش از اعدام

مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم
 بهدنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همٔه شما برای من عزیز و مهربان بودید و
 چقدر به من محبت کردهاید اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم

 خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر، و برادر نجیبی بودم. همین کافیست.
 دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم زیرا زندگی پاک و

نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدهام .
 پوران عزیزم یادت باشد که «عمو تیغتیغی» تو [•]، راه را تا به آخر طی کرد.

کسانیکه از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دین ام را ادا کنم، مرا ببخشند.

 پوری جان زندگی را دوستتر بدار و آنرا پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی
همه معنویتها را در خود احساس میکند.

 تمام شعرهای خوب و حساسی که خواندهام و بارها خواندهایم در دل مانند غنچهام نغمه
 میزند و میتراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان میبخشید یکبار دیگر باهم با
 زبان خودم میخواندم اما اکنون شعر زندگی را میخوانم که سرودش به همٔه ما لذت واقعی

میبخشد.

همه خانوادهمان را دوست میدارم و از هر کسی به  مهر و لطف داشتهاست چقدر تشکر دارم
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 خواهرم با هر که میخواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سالمت نفس و عزت زندگی به
خود احترام گذاشنت است.

 در این لحظات تمام عواطف حقشناسیام نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم
متجلی است و با یاد شما و همٔه خوبان، زندگی را بهصورت دیگر ادامه میدهم.

بوسههای بیشمار برای همه یاران زندگیام
مرتضی کیوان

سه و نیم بعد از نیمه شب
دوشنبه ۲۶ [بیست و هفت] مهر ماه ۱۳۳۳

۱-عمو تیغتیغی»لفظ و اشارهای شوخیوار بین کیوان و همسرش پوری سلطانی بود 

  ۲- پوری و کیوان ۲۷ خرداد ۳۳ از دواج کردند .دوم شهریور کیوان دستگیر شد  و۲۷ مهر ۳۳
 اعدام شد.در. مجموع دو ماه و شش روز با هم زندگی کردندکمی کمتر و کمی بیشتر.

۱۰۸

جالل آل احمد

 گفته می شود چه جای نقد جالل بر ابراهیم گلستان آن هم بعد از پنجاه سال .گلستانی که هر
چه بود مثل جالل جانب سنت را نگرفت .

 در مقاله ابراهیم گلستان از نگاه جالل آل احمد می خواستم نشان دهم که ابراهیم گلستان که
 دهان باز می کند همه را به توپ می بندد امروز در پیرانه سر دچار تفرعن و خود بزرگ بینی
 نشده است از همان دوران خامی و جوانی فکر می کرده است مرکز دنیاست و فالن آسمان

 سوراخ شده است و از ماتحت آسمان به زمین افتاده است .ونقد جالل براو هم چنان به قوت خود
باقی ست و نقد منصفانه ای ست.(۱)

 اما در نقد ما باید یاد بگیریم که از چهار چوب موضوع خارج نشویم. در این مقاله بحث روی
 مواضع سیاسی جالل آل احمد نیست . این کمترین در دو کتاب آراء و اندیشه های جالل را نقد

کرده ام.اما این باعث نمی شود که خط بطالن بکشم بر تمامی کار ها او.
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 جالل آدمی ذو وجهین بود . داستان نویس خوبی بود و نقد های خوبی هم بر بعضی از کارها
دارد. ونظریاتی هم در دهه پایانی عمرش دارد که قابل نقد و بررسی است .

 از یاد نبریم که اگر جالل به سنت رسید و یا به خانه پدریش برگشت علت داشت. این برگشت که
 برگشتی ارتجاعی و غلط بود بدان خاطر بود که جالل از چپ استالینی حزب توده و از ملی

 گرایی پسا مصدق سر خورده شده بود و تنها جایی که می توانست بدان پناه ببرد سنت بود که
 از پتانسیل نهفته درآن غافل بود و فکر می کرد کاری را که چپ استالینی حزب توده و لیبرالیسم

 جبهه ملی ناتوان از انجام آن بود سنت و در راس آن مذهب می تواند انجام دهدو بدین خاطر در
 دو کتاب غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکران به بیراهه رفت و حرف هایی زد که نمی بایست

می زد .اما این تغافل نقد و توضیح خودش را داد.(۲)و(۳)

۱-ابراهیم گلستان از نگاه جالل آل احمد:نشریه اخبار روز

۲-جدال سنت و مدرنیسم ؛درنقد غربزدگی:کتابخانه نشریه لجور

۳-خاستگاه و رسالت روشنفکران؛در نقد خدمت و خیانت روشنفکران:کتابخانه نشریه لجور

۱۰۹

نامه مارکس به جوزف ميدمير؛ مارس ۱۸۵۲

 در اين نامه مارکس به کساني که وجود طبقات و مبارزه طبقاتي را برسميت نمي شناسند بر 
   خورد می کند و ضمن تاکيد بر ضرورت مطالعه آثار متفکرين بورژوا در مورد مبارزه طبقاتی می

  گوید تا آنجا که به من برمي گردد، مدعي نيستم که وجود طبقات در جامعه مدرن و یا مبارزه

 میان آن ها را کشف کرده ام. مدت ها قبل از من مورخني بورژوا تحول تاريخي اين مبارزه بني
 طبقات، و اقتصاددانان بورژوا آناتومي اقتصادي آنرا بيان کرده بودند. درافزوده من عبارت بود

از:

۱-نشان دادن اينکه وجود طبقات صرفاً به فاز تاريخي معيني در توسعه توليد گره خورده است

 ۲-مبارزه طبقاتي ضرورتاً به ديکتاتوري پرولتاريا مي انجامد؛ که اين ديکتاتوري خود عبارت از
  چيزي بيش از گذار به الغاء همه طبقات به یک جامعه بی طبقه نیست.
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 جوزف ميدميرهمرزم و همسنگر مارکس، ناشر ادبيات کمونيستي در آمريکا که اول بار "هژدهم
برومر" را منتشر کرد.

۱۱۰

نقد سالح و سالح نقد

 پیشاهنگ در نقد خودش از جامعه طبقاتی یک باره با نقد سالح به میدان نمی آید . کار با سالح
 نقد آغاز می شود.تا توده و طبقه بمیدان بیایند و برای زندکی بهتر گام به گام پیشروی کنند ولی
 سالح نقد تا جایی برایی دارد .و زمانی که به بن بست می رسد نقد سالح جای سالح نقد را می

 گیرد.چرا؟

به یک دلیل روشن ،برای این که نيروي مادي را بايد با نيروي مادي کنار زد.گرز فرمانروایی را

باید بزور از دست طبقات فرا دست  گرفت.

۱۱۱

 توده ای شدن تئوری

 مسئله اصلی این است که یک تئوری برای آن که به نیرویی مادی تبدیل شود باید توده گیر
 شود .وپرسش بعدی این است که یک تئوری چگونه توده ای می شود.

 پاسخ این است که یک تئوری برای این که به نیرویی مادی تبدیل شود باید توده ای شود و برای
 این که توده گیر شود باید رادیکال باشد و برای رادیکال بودن باید دست به ریشه ها برد و ریشه

تمامی چیز ها انسان است .

 این پروسه نیازمند یک شرط کافی هم هست واین که واقعيت نيز باید به سمت تئوري ميل کند. 
 وبرای این که واقعیت به سمت تئوری میل کند ما نیازمند یک نیروی فعال کننده داریم که واقعیت

را بطرف تئوری انقالبی  سمت و سو دهد. این عنصر تعیین کننده کسی نیست جز پرولتاریا.

۱۱۲

پژوهش وپیشاهنگ

گفته می شود
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«چپ صاحب حقیقت مطلق نیست.شناخت ما از محیط اطراف مان نسبی و ناقص است.

بخش بزرگی از کار شناخت کار سیاسیون نیست کار پژوهشگران است.سیاسیون باید از نتیجه 
کار آنان استفاده کنند.

در گذشته چپ ها چون معتقد بودند به ماتریالیسم تاریخی مسلح اند برای خود رسالتی قائل 
بودند تا در باره همه چیز نظریه پردازی کنند.»

سازمان پیشاهنگ برای تحلیل وضعیت جامعه و رسیدن به استراتژی و تاکتیک خود نیازمند داده 
ها و پژوهش های روشنی در تمامی ابعاد جامعه خود است ، از وضعیت اقتصادی گرفته تا 

سیاسی و فرهنگی . و این امر روشنی است که پژوهش در تمامی زمینه ها کار یک فرد یا یک 
حزب نیست . کار بخش های تحقیقی  دانشگاه ها و مراکز مستقل است.این پروسه ای ست که 
در کشور های پیشرفته کنونی ساری و جاری ست. اما در کشور های پیرامونی چنین نیست . 

دانشگاه سازماندهی شده است برای تربیت تکنسین های کاربلد وتحقیق و پژوهش درآ ن جایی 
ندارد . بودجه ای هم برای تحقیقات منظور نمی شود .می ماند تحقیقات آدم ها و گروه های 

مستقل .

کارنامه این بخش کارنامه الغری ست بدین خاطر که یا در نیمه راه بعلت شک و گمان های غلط 
کارگزاران امنیتی از کار باز می مانند و یا بعلت خود سانسوری پژوهشگران از تبعات کار مدام 

از وزن حقایق کاسته می شود تا دچار سانسور و تبعات بعدی نشود.

در دانشگاه هم راه باز می شود برای تحقیقات بی خطر .تحقیقاتی که بیشتر نبش قبر گور های 
تاریخی است . فی املثل تصحیح فالن دیوان از سوی چند محقق. که اصل کار هیچ زمانی نه 

خوانده می شود ونه بکار می آید . 

در یک جامعه با دانشگاهی اخته پیشاهنگ چاره ای ندارد جز آن که بار تمامی جامعه را خود بر 
شانه های نحیف خود بکشد تا بتواند به تحلیلی جامعه برسد. آن هایی که مدام نق می زدند که 

تاریخ سی ساله جزنی نوشته شده در زندان  یک تاریخ شفایی است خود در زمان های بعد چند 
تاریخ در قد و قواره او نوشتند.

۱۱۳

پرسش های درست و بحث های مشخص
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گفته می شود

واقعیت های اجتماعی پیچیده و غامض اند وبهتر است بجای ارائه راه حل که اغلب هم غلط

 هستنددر جستجوی طرح پرسش های درست باشیم .

گفته می شود

واقعیت های اجتماعی تغییر پذیرندو دانش ما از آن ها محدود و ناقص است پس جایی برای 
دگم باقی نمی ماند و در نتیجه تئوری های جهانشمول می توانند کهنه شده باشند .و ایدئولوژی 

به مثابه سیستمی جامع الطراف جامد و بسته دیگری محلی از اعراب ندارد.وباید از حوزه نظریه 
های عام و مجرد خارج شد و به مدار بحث های مشخص از پدیده های ملموس اجتماعی وارد 

شد.

۱۱۴

هنرمند و پیشاهنگ

در روزهای پایانی سال ۵۷ و باباز شدن ستاد فدایی هنرمندان بسیاری به ستاد میکده  مراجعه 
می کردند و اعالم آمادگی داشتند تا به نفع چریک ها برنامه اجرا کنند از فریدون فرخزادبگیر تا 

سیما بینا و پری زنگنه و محمد رضا شجریان هنرمند پر آوازه و در گذشته امروز.

در آن روز گار با سردی با اینان بر خورد شد که علت  داشت . یک سازمان چریکی که از عمر 
زندگی علنی اش در بین مردم چند روز ی بیشتر نگذشته بود هنوز نمی دانست که با این همه 

هوادار چه کند. و برای برخورد و سازماندهی هنرمندان نیازمند کادر های بر جسته هنری بود که 
در چنته نداشت.

اگر عمر آن روزگاربه درازا می کشید و چریک ها فرصت می یافتند خودرا درقد وقواره یک حزب 
علنی نشان دهند بدون شک بر خورد با هنرمندان صورت دیگری به خود می گرفت.اما ستادی که 

به امروز و فردای خود امیدی نداشت نمی توانست فریدون فرخزاد و شجریان و پری زنگنه و 
سیمای بینا را به کول خود بگیرد و به زیر زمین و خانه های تیمی ببرد .

این مقدمه برای آن بود تا برسیم به مرگ شجریان و این که  جریانات سیاسی موضع گیری 
خودرا منوط کرده اند به یافنت موضع طبقاتی شجریان و میزان رابطه اش با سازمان های 

سیاسی.
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عیب شجریان در این نیست که در یک برنامه آموزشی دعای ربنا را خوانده است آن هم در 
جامعه ای که پیکره فرهنگیش دینی است و خود از قاری قرآنی به خوانندگی رسیده است . عیب 

شجریان  این هم نیست که در فالن برنامه اش با فالن مقام حکومتی عکس گرفته است .یک 
هنرمند در کالیبری ملی که می خواهد در مملکت خود کنسرت اجرا کند  خواه ناخواه تنه اش به 

این یا آن فرد می خورد . عیب شجریان این هم نیست که در حزب کمونیست عضویت ندارد و 
حاضر نیست تفنگ بردارد و به کوه بزند.بگذریم از این که او را در طیف ملی مذهبی ها بگذاریم 

و یا به او لقب سفیر فرهنگی فالن و بهمان قلمداد کنیم و یا بگوئيم در مورد فالن قضیه سکوت 
کرده است بی انصافی و بی اطالعی است از واقعیت داستان.

عیب شجریان در آن بود که در کشوری زندگی می کرد که حزبی بمعنای واقعی توده ای نداشت 
تا چتر فراگیر حزب آن چنان گسترده باشد که تمای الیه های فرهنگی جامعه را در خود بگیرد.

حزب کمونیست حزب کمونیست ها فقط نیست.حزبی است که باید جامعه را متقاعد کند می تواند 
حزب تمامی اقشار باشد .مگر نه این است که خود رهایی طبقه کارگر در قید رها کردن تمامی 

اقشار از قید و بند نظام طبقاتی است . 

۱۱۵

عقل ممیز
 روشنفکران بعنوان قشر آگاه و الیه فرهنگی طبقه کارگر  باید ایدئولوژی برتر یا عقل ممیز را به

توه و طبقه بدهند.و مراد از عقل ممیز ارائه بدیلی برای آینده است .
 توده و طبقه اگر به عقل ممیز نرسند و ندانند که چه می خواهند و چرا می خواهند بناچار با

 غریزه طبقاتی خود حرکت می کنند. و شورش، نه انقالب رقم خواهد خورد . وفرق بسیار است
  بین شورش و انقالب.

 پرسش این است اگر  برنامه بدیل و حاملین این برنامه وجود نداشته باشند و یا باشند امکان
اتصال این بخش با بابدنه اجتماع بر قرار نشده باشد چه اتفاقی خواهد افتاد.؟

طبقات پایین نه بر اساس  عقل ممیز که بر اساس غریزه طبقاتی خود حرکت خواهند کرد. 
 برای داشنت برنامه باید در ابتدا یک تحلیل درست از جهان و مرحله ای از تاریخ که در آن به

 سر می بریم داشته باشیم وبعد به تحلیل وضعیت خاص کشور خود بپردازیم.
 در عرصه جهانی باید دید صف بندی هاچگونه و بچه سویی ست و در عرصه داخلی وظیفه

عاجل چیست.
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۱۱۶

سه گانه ی معروِف پیروان هایک
 (نظیر فریدمن و مکتب اقتصادی شیکاگو)، یا مانیفست اقتصاد نئولیبرال که  گفته می شود 

برای کشور های پیرامونی از سوی بانک جهانی و صندوق بین املللی پول توصیه می شود: 
 ۱-دولت ها باید تمام قواعد حقوقی و مقررات قانونی موجود بر سر راه انباشت سود را از میان

 بردارند.

 ۲-دولت ها باید تمامی دارایی های تحت اختیارشان را به فروش برسانند ؛خصوصی سازی
 اقتصاد

 ۳-دولت ها باید تامین مالی برنامه های اجتماعی و خدماتی،رفاهی را به میران چشمگیری
 کاهش دهند،بر داشنت چتر حمایتی دولت از سر اقشار آسیب پذیر

۱۱۷

سرمایه داری در کشور های پیرامونی
گفته می شود اطالق سرمایه داری وابسته برای کشور های پیرامونی دیگر موضوعیت ندارد. 

شاید چنین باشد اما باید دید این سرمایه داری دارای چه مولفه هایی ست:
اقتدار گراست

غیر دموکراتیک است
عقب مانده است

نفتی است 
 رانتی است

و رشدی نا موزون دارد.

۱۱۸

انواع روشنفکر
۱- روشنفکر عمومی:که در مورد تمامی مسائل اظهار نظر می کند
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۲- روشنفکر خاص:که در زمینه های تخصصی نظر می دهد.ومراد روشنفکران آکادمیک و 
دانشگاهی ست

۳-روشنفکرارگانیک:به ایدئولوگ طبقه اطالق می شود.
 روشنفکران ارگانیک با رویکردی «کارگزار-محور»، عهده دار ِاعمِال هژموِنی نظری و سیاسی 

بر جامعه هستند و پیش برنده ی پروژه های هژمونیک اند.
بورژوازی و پرولتاریا هر دو روشنفکران ارگانیک خود را دارند.

 در واقع، هر طبقه ی فعال اقتصادی روشنفکران ارگانیک خود را پرورش می دهد تا جهان بینی و
 منافع بخش فعال طبقه خود را فرموله کند.

۱۱۹

انتخاب حزب توسط مردم

 حزب توسط مردم انتخاب می شود نه بخاطر این که رهبرانش آدم های خوبی هستند و یا حرف 
 های خوبی می زنند.توده و طبقه بر خالف روشنفکران حزب را این گونه انتخاب نمی کنند .بلکه
 در عمل اجتماعی شان به این نتیجه می رسند که حرفی که آن ها می خواهند بزنند این حزب

دارد می زند.

 مسئله تئوری حزب برای توده و طبقه مطرح نیست.تئوری در عمل عینیت می یابد و توده و طبقه
عمل را می بیند این عمل حزب است که یا جذب می کند و یا دفع می کند.

  پس برای این که یک حزب توسط توده وطبقه انتخاب بشود باید:

در دسترس باشد

مردم قدرتش را ببینند

باید مردم در ناصیه حزب ببینند که می تواند قدرت را بدست بگیرد.

می تواند قدرت را در دست نگه دارد

۱۲۰

قدرت ،زور و خشونت
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 قدرت مجبور کردن دیگران به عملی موافق میل دیگری ست. دارای سرشتی اجتماعی است هر
  چند ممکن است معطوف به اراده یک فرد شود.

زوراما معطوف به فرد است.امری فردی است.وبا قهرنزدیک است.
رابطه قدرت و قهر

اما قدرت و قهر یکی نیستند.نقطه مقابل همند.
 قهر وقتی کاربرد پیدا می کند که قدرت کارایی خودرا از دست می دهد و با خطر روبرو می 

شود.
  وقتی قدرت برای بقا خود متوسل به قهر می شود زمانی ست که قدرت در حال فروپاشی است.

 قهر و خشونت در کوتاه مدت می تواند به اطاعت و سکوت منجر شود .اما این بدان معنا نیست 
که قدرت احیا شده است.

 قدرت یک حکومت در میزان خشونتش نیست در تایید مردم است . این قدرت باعث ادامه بقا یک
حکومت می شود

۱۲۱

گزاره ای غلط:تبلیغ ،ترویج ،سازماندهی

 کار حزب تبلیغ یک امر درست و فهمیدن آن امر درست و گرد آمدن در یک حزب برای پیش برد یک
امر درست نیست.

 مبارزه طبقاتی را با تبلیغ نمی شود ایجاد کرد. نمی شود به کارگر کاپیتال را آموزش داد که
 سرمایه دار با چه مکانیسمی دارد او را استثمار می کند و حاال که این ها را فهمیدی بیا در

 حزب ما و حقت را بگیر.این گزاره که از دیر باز گفته شده است گزاره ای غلط است.

 مبارزه بر علیه تمامیت یک جامعه ناعادالنه در کف خیابان جریان دارد.نیازی به اقناع توده و طبقه
 برای مبارزه کردن بر علیه این جامعه نیست. کار نخست سازماندهی این مبارزه است و از پس

این سازماندهی است که تبلیغ و ترویج پیش می آید.

 و این گزاره در واقع به این گونه تصحیح می شود :سازماندهی،تبلیغ و ترویج

 سازماندهی  حول عمل مشخص شروع می شود نه فکر مشخص.در سازماندهی حول عمل
 مشخص ما دنبال هم نظران و هم فکران خود نیستیم بلکه دنبال این هستیم که چه کسانی در
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 عمل با ما هم سنگرند. هم سنگران را که پیدا کردیم می توانیم با تبلیغ و ترویج  و با تعمیق
  حرکت و با سمت وسوی درست دادن به حرکت آن ها را به هم نظران خود تبدیل کنیم.

۱۲۲

مدل توسعه
این که در کشور های پیرامونی مدل توسعه چینی باشد یا کره ای یا اندونزیایی یا حتی برزیلی

نیازمند کاری جمعی است و از توان فرد و یک گروه خارج است.
شکی نباید داشت که هر کشور برای این که در دنیای جدید به حساب بیاید باید وارد مدار 

توسعه شود .اما مدلی را که باید در پیش بگیرد بنظر می رسد قابل کپی کردن نیست . البته این 
بمعنای آن نیست که نمی توان از تجارب دیگر کشور هایی که این دوران را پشت سر گذاشته اند 

بهره برد.اما هر کشوری در هزار توی سنت ها و تابو های خودش زندگی می کند و پیکره 
فرهنگیش متفاوت با دیگر کشور هاست بهمین خاطر الگو توسعه ای باید متناسب با شرایط 

سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی خودش باشد. و این کار نیازمند اجماعی جمعی است از کسانی 
که در این امر صاحب نظرند.

این که چرا تا کنون ما به این برنامه نرسیدیم دالیل خودش را دارد و مهم ترین دلیلش نبود 
فضایی مناسب برای این تبادل نظر بوده است .

۱۲۳ 

 ایدئولوژی تمامیت گرا
 ایدئولوژی های تمامیت گرا پیروان خودرا آن چنان مسخ می کنند که قوه تعقل شان از کار می

 افتد و این  زمانی است که ایدئولوژی را حقیقت مطلق بدانند  وتابعیت محض را بپذیرند.
 این موجودات واقعاً مثل بره به دنبال شبان خود به راه می افتند در نگاه این موجودات هیچ

احساسی را نمی توان دید  .نگاه  شیشه ای ومات مثل چشمان یک گوسفند دارند.

۱۲۴

عامل ذهنی
  در کشور های پیرامونی بخصوص منطقه ای که به خاور میانه مشهور است نقش تعیین کننده

عامل ذهنی در تحوالت اجتماعی غیر قابل انکار است.
 آنانی که عامل اقتصاد را مطلق می دیدند از عاملیت نقش ذهن مغفول ماندند.
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ریشه این گمراهی و مغفول ماندن شاید در انتزاع روبنا و زیر بناست.
 انتزاعی که در عالم واقع وجود خارجی ندارد و تنها برای فهم مطلب ذهن به این انتزاع دست می

زند. ودر واقع ما با یک پدیده واحد روبروییم .
 انتزاع یک شمشیر دولبه است همان طور که باعث فهم می شود باعث گمراهی نیز می شود. 

 آن هایی که  درانتزاعات خود اسیرند و واقعیات صریح را از طریق انتزاعات پیچیده می فهمند.از
فهم داستان خودرا دور می کنند و به تغافل دچار می شوند.

۱۲۵
روشنفکرکیست

روشنفکرکسی است که روشن فکر می کند وروشن می اندیشد.

روشن اندیشیدن یعنی اندیشیدن چیزی به روشنی.چیزی را با اندیشیدن آشکار کردن.پرسشی 
که بمیان می آید این است که:آن چیست که باید آشکار شود. پاسخ این است ؛چیزی که نهان 

و تاریک است .پس ساحت روشنفکری اموری است که قابلیت روشن شدن دارند اما در هم 
اکنون زمانی در تاریکی و ناپیدایی اند.

گرامشی روشنفکران را سازمان دهندگان هژمونی یک طبقه می دانست که وظیفه آنان به هم 

پیوسنت روبنا و زیر بناست.
روشنفکر در دوقلمرو قابل تعریف است: 

قلمرو کار ذهنی

و کنش گری اجتماعی

 روشنفکر کسی است که کار ذهنی عمده فعالیت او را تشکیل می دهد و این فعالیت ذهنی در
ارتباط با در گیری های اجتماعی قرار دارد.

 نظریه پردازی الزام اصلی این تعریف نیست، زیرا که تمامی روشنفکران نظریه پرداز و متفکر
اجتماعی نیستند.

 روشنفکران در هر دو اردوگاه اصلی جامعه (یعنی اردوگاه های کار و سرمایه) وجود دارند
روشنفکر خاص
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 تعریف قابل فهم تر آن متخصصان حرفه ای و نیروی کار آکادمیک است که د اللت بر وجود 
عنصر کار ذهنی در حرفه های تخصصی ایشان دارد.

 این افراد لزوما به طور فعال درگیر امور اجتماعی نیستند، اما به دلیل تناقضات و تنش های 
 دروِنی مرتبط با جایگاه های خود تحت تاثیر روشنفکران ارگانیک و متعهد، و نیز تحت تاثیر وقایع
 عمومی، می توانند عنصر درگیری اجتماعی را در حرفه و فعالیت خود افزایش داده وبه روشنفکر

 آکادمیک-عمومی تبدیل شوند.

روشنفکران دینی

 اینان روشنفکران سنتی هستند که به دستگاه دین تعلق دارندو در صددند تفسیری نوین از دین
ارائه دهند و در واقع دین را با ضرورت های زندگی انسان معاصر هم سو کنند.

 اینان روشنفکران در حال گذاری هستند که در میانه جامعه سنتی و جامعه مدرن به حیات خود
ادامه می دهند وبا عوض شدن دوران می باید خودرا باز تعریف کنند

۱۲۶
 بنیاد های تاریک

 ما وارث گذشته ای تاریخی هستیم که بنیاد هایش برای ما ناشناخته است .این ناشناخته ماندن
گذشته در نزد ما علت دارد.

 تقلیب و تحریف وقایعی که از دید تاریخ نگار و تحلیل گر منصف دور بوده است . ودر طی
اعصار ماضی مدام کژ و کوژوکوچک و بزرگ شده است .

 عمق نا پیدای تاریخ و فرهنگ ما بر ما معلوم نیست و ما در روزگار درازی که بر ما گذشته است
 فاقد ابزار و شرایطی بودیم تا بتوانیم در این دریای بی کران غوص بریم و از دل تاریکی ها بنیاد

 های تقلیب شده را بیرون بیاوریم .واگر جز این باشد باید پاسخ داد چرا بعد از تمامی تالش
های انجام شده ما این جای تاریخ و روزگار خود ایستاده ایم.

 گام نخست این داستان این جاست که بدانیم در مورد بنیاد های فرهنگی تاریخی خود چیز
 زیادی نمی دانیم. بعد از فهم این ندانسنت است که باید دنبال کنیم چگونه می توانیم به اعماق

این دریای تاریک برویم و بنیاد های فرهنگی خودرا بیرون بیاوریم.

۱۲۷
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مشابهت های نادرست

 تحقیر مداوم ما توسط غرب ؛تحقیری که ریشه در پیشرفت مداوم آن ها در همه عرصه های
 فرهنگی و اقتصادی و فنی دارد و در جازدن و بعضاً عقب گرد های مکرر ما در همه عرصه های
 فرهنگی و اقتصادی و فنی باعث شده است که ما مدام دنبال مشابهت های خودمان با غول ها و
 قله های غرب بگردیم وبعضاً خودمان را با غرب برابر و حتی با گزافه گویی ها خودرا باالتر از آن

 ها بدانیم.مولوی را یگانه وبی نظیر و حافظ را برابر وحتی باالتر از گوته ومالصدرا را هگل و
 حتی باالتر از هگل وابن سینا را پاستور و حتی باالترکوروش را بنیان گذار حقوق بشر و به

 سلطنت رسیدن زنان را در دوران سقوط ساسانیان به حساب برابری زن ومرد در دوران ماضی
بینگاریم وغرب را وامدار گذشته پر افتخار خود بدانیم.

 وغرب  کنونی را فاقد اخالق و معنویت و غرق در منجالب فردیت و منیت بدانیم و در عوض خودرا
صاحب اخالق ومعنویت به حساب بیاوریم.

۱۲۸   

پروتستانیسم

پروتستانیسم یا اصالح دینی بر آمده از این اندیشه بود که ادعای کلیسای کاتولیک مبنی بر 
میانجی بودن میان خدا ومسیحیان باطل است وتنها راه رستگاری رابطه مستقیم با خدا می 

باشد واین رابطه منحصراً از طریق ایمان به مسیح میسر می شود.

لوتر استاد تئولوژی دانشگاه ویتنبرگ در سال ۱۵۱۷صالحیت غفرانی کلیسا را رد کرد.و جرقه 
اصالح دینی زده شد البته این پالتفرم در زمینه مساعد سیاست آملان و جنبش هومانیسم به نتیجه 

رسید.

داستان غفران الهی چه بود

یهودیت غفران الهی را نتیجه عمل به شریعت می دانست اما پولس این نظررا رد کردو گفت تنها 
فضل الهی است که می تواند سبب غفران انسان گناهکار بشودو فضل الهی را جانشین عمل به 

شریعت در دین یهود کرد و اضافه کرد که فضل الهی از طریق ایمان به مسیح ممکن می گردد.
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پولس ،مسیح را  رابط بین خدا و انسان دانست و با شکل گرفنت سازمان کلیسایی، کلیسا 
جانشین مسیح و رابط بین خدا و انسان شد که با گرفنت پول می توانست گناه انسان های 

گناهکاررا ببخشد.

پروتستانیسم در جایی مطرح می شود که گناه وجودی و بخشودگی الهی بمیان بیاید .وکشمکش 
از این جا شروع می شود که بخشودگی الهی توسط کلیسا ست یا با ایمان به عیسی مسیح 

متحقق می شود.

اما در جایی که نه سازمانی کلیسایی وجود دارد و نه رابطه خدا و انسان به این شکل تعریف 
می شود پروتستانیسم چه محلی ازاعراب دارد.

۱۲۹

دوروایت از یک واقعه

روایت نخست :از مکتوبات آخوند زاده

پس ا زمرگ حسن صباح،حسن بن محمدبن بزرگ امید معروف به َعلی ِذکرِِه السالم ؛به معنای 
درود بر یادش ؛بعنوان سومین داعی اسماعیلی در قلعه املوت به قدرت رسید .وی روزی مومنان را 

در مصلی جمع می کند و می گوید:

ای جماعت من امام زمانم و به اقتضای عقل شریف مکلف هستم خیر و شر و ضاللت شمارا 
بنمایانم.

بدانید که عالم قدیم است وزمان نامتناهی،بهشت و دوزخ یک امر خیالی و موهوم است.قیامت هر 
کسی مرگ اوست و به هر عاقلی الزم است که در باطن به اقتضای بشریت و عقل ،شریف و 

سلیم النفس و نیکو کار باشد.به این چنین شخص مرد راه حق خطاب می شود و در ظاهر هر 
گونه روش که بجهت معاش وامور دنیوی خود مفید بیندهمان روش را بخود شعار سازد .

االن تکالیف شرعیه را در خصوص حقوق اهلل من کالً از شما ساقط کردم .

پس از این آزاد هستید.علم تحصیل کنید. نیکو کار باشیدو از نعمات دنیویه در حیات پنج روزه 
خود بهره برید.

�142



طایفه اناث را در حبس و حجاب نگاهداشنت صرف نظر از آن که ظلم عظیم است در حق این 
نصف بشریت ،برای طایفه ذکور نیزخسارت ال تُحصی دارد.

وزیاده بر یک زن مگیرید.

روایت دوم:روایت رشیدالدین فضل اهلل در جامع التواریخ

حسن بن محمد بزرگ امیدسومین داعی اسماعیلی املوت پس از حسن صباح،به سبب آشنایی با 
تعالیم شخص اخیر،انس با عرفان و داشنت شم سیاسی و رهبری از سخت گیری های دینی رایج 

دراملوت می کاهد و متابعان را در ماندن در املوت یا ترک آن آزاد می گذارد.به همین علت میان 
پیروانش نفوذ و محبوبیت بسیار پیدا می کند .پیروانش از قرار او را امام می پنداشتند.

پس ازمرگ پدرش علی ذکره السالم بر منبر می رود و می گوید :

امام زمان شما را درود و ترحم فرستاد. بندگان خاص و گزیده خویش خواند ،بار تکلیف شریعت 
از شما بر گرفته و شما را به قیامت رسانید آنگاه خطبه ای به عربی ایراد کرد .چنان که حاضران 

را رقت آوردند؛به این اسم که سخن امام است .

بعد از منبر فرود آمد و گفت امروز عید قیامت است . از آن گاه مالحده هفدهم ماه رمضان را 
عید قیام خواندندی و در آن روز به راح و راحت ؛باده نوشی و تن آسایی شعف نمودند و به لهو و 

تماشا تظاهر کردندی.

۱۳۰

مهاجرت

 مهاجرت پدیده بغرنجی است.نمی توان بر ماندن و یا رفنت حکمی محکم داد.باید دید آن که می
رود وآن که می ماند برای چه می رودو برای چه می ماند.

 آن چه در دوران کنونی نه قبل بر رفنت سایه می افکندوضعیت معیشت و آینده کاری و تحصیلی
فرزندان است.

 دوران قبل دوران جان بدر بردن و رفنت به منطقه امن بود و رفنت نمی توانست مورد نقد قرار
  بگیرد.اما امروز داستان چیز دیگری ست .
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 اگر هدف بهروزی مردم این سرزمین باشد بدون عذری محکم وموجه نمی شود گذاشت ورفت و ثروت
 های مادی و معنوی و نیروی انسانی غیر قابل جبران را از این خاک به بیرون برد.

 رفنت باید استثنایی بر قاعده ماندن باشد اما متاسفانه امروز رفنت  یک قاعده شده است و همه دنبال
توجیهی موجه برای رفنت اند.

 نمی توان افسوس این نیروهای ارزشمند انسانی را نخورد که از این خاک می روند و دیگر بر نمی
گردند و سرزمین مادری را از حیث بنیه فکری و دانش فقیر و فقیر تر می کنند.

 با آنانی هم که رفته اند و در جایی خوش آب و هوا رحل اقامت افکنده اند چه می توان گفت .آنانی که
 فکر می کنند سهم خود را برای میهنی که یک وجبش از آنان نبوده است ادا کرده اند و حق خود و

فرزندان آنان است که در جایی آسوده زندگی کنند.
 تنها باید سکوت کرد و از دلتنگی ها و دلشکستگی های خود با دیگران چیزی نگفت.اما نباید یک نکته

 را فراموش کرد هژمونی فکری زمانی نصیب ما می شودکه برای بهروزی مردم در صف مقدم مایه
 گذاری باشیم.

۱۳۱

قرنطینه خانگی
باالخره این ویروس لعنتی دست از سر ما برداشت و قرنطینه خانگی ما تمام شد .اما وقتی خوب نگاه

می کنم می بینم دهه هاست ما در قرنطینه خانگی هستیم.
نمی دانم واقعا آدم های شبیه ما چند درصد این جامعه هستند ؟

 دست غدار روز گار در این دهه ها  تا توانست ارتباط بین نسل قبل ونسل بعدی را گسست. باهر آن
 چه که در بنیه داشت از تبلیغات منفی  بگیر تازندان وتبعید وترس وارعاب بال انقطاع  همه را مجبور

کرد در پیله شخصی خود محصور شوند.
 تجربه های  تلخ و تکرار آن در مورد افراد گوناگون  در طی دهه های  گذشته این تصور  را در ذهن 

 ها ساخت  که در این پیله نیز تنها نیستند ومدام چشمی آن هارا می پاید.
 پیام های ارعاب نمادین  در این دوران مدام صادر شدند تا مدام به اذهان یاد آور شوند که در همه
 جا آن ها حضور دارند تا همه چیز همان باشد که آن ها می خواهند سلول های تک افتاده در یک

زندگی حلزونی.
آیا تمامی ماجرا همین است؟بنظر نمی رسد چنین باشد.

۱۳۲
سازماندهي
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 پیوسنت به حزب برای همه مکانیسم اعتقادی و ایدئولوژیک ندارد.بلکه برای پیشبرد اهدافی است
که تصور می شود در حزب آسان تر صورت می گیرد.

 پس آن چه در وحله نخست توده ها را مجاب می کند تا به حزب بپیوندندتئوری حاکم بر حزب
 نیست عمل حزب است که باعث انتخاب حزب توسط توده و طبقه می شود .

 کار حزب چیزی نیست جزسازماندهي  و سازماندهی يک امر دوجانبه است: سازماندهي و
 سازمانيابي که خود بر دو وجه است:

سازماندهی اعضاء حزب که عناصر ایدئولوژیک حزبند

 وبخش دیگر سازماندهی مربوط به کسانی است که عناصر ایدئولوژیک نیستند و ممکن است
 بعداً بشوند ولی حاال به حزب پیوسته اند تا در مورد امر مشخصی مبارزه کنند.در این بخش ما
 با دونوع سازماندهی روبروئیم؛سازماندهی موردی که حول موضوع مشخصی صورت می گیردو

 سازماندهی عرصه ای که بر می گردد به سازمان های جنبی حزب .

 حزب از دل این گونه فعالیت هاست که به درون جامعه راه باز می کند واین حلقه اصلی در
اجتماعی شدن حزب است.

۱۳۳ 

داستان سه یار دبستانی

 داستان سه یار دبستانی را را ادوارد فیتز جرالد دردیباچه انگلیسی رباعیات خیام بدین شکل
آورده است:

 می گویند خواجه نظام امللک و زیر معروف سلجو قیان و حسن صباح داعی بزرگ اسماعیلی و
 حکیم عمرخیام هم درس بودند و عهد کردند اگر در آینده هر کدام به جایی برسند رعایت دیگران

را بکنند.

 هنگامی که خواجه وزیر شد فرمانروایی نیشابور و اطراف را به خیام سپرد اما خیام نپذیرفت  و
گفت سودای والیت ندارد.پس خواجه ماهیانه ده هزار دینار مستمری برای اوتعیین کرد .
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 و حسن صباح را هم مقامی نیکو داداما کمی بعد بین این دو اختالف افتادو خواجه توانست
 حسن صباح را از کار بر کنار کند .حسن کینه خواجه را بدل گرفت و سوگندخورد اورا بکشد و

کشت.

 اولین کتابی که این داستان را نقل می کند وصایای خواجه نظام مللک است که کتابی است
 مجعول که در قرن نهم توسط یکی ازمنسوبان خواجه نوشته شده اما به نام خواجه تالیف شده

است .

 راوی دوم خواجه رشید الدین فضل اهلل است در جامع التواریخ خود که با استناد به یکی ازکتب
اسماعیلیه موسوم به« سر گذشت سیدنا »این داستان را تکرار می کند.

 بنظر می آید این داستان بطور کل بر ساخته کسی وکسانی است و جعلی است.کافی است
نگاهی بکنیم به تاریخ و محل تولد وبرنایی هر کدام تا ببینیم کجای این داستان لنگ است.

 خواجه در سال ۴۰۸هجری در بیهق بدنیا آمد و در طوس تحصیل کرد بهمین خاطر به خواجه
نظام امللک طوسی معروف شد.

 حسن صباح در سال ۴۴۵هجری درقم بدنیا آمد ودر همان جا تحصیل کرد.وخیام در سال ۴۴۰
 هجری در نیشابور بدنیا آمد و در همانجا برنا شد.وبیش از سی سال بین خواجه و آندو اختالف

سنی وجودارد.وباقی قضایا که منطبق با مستندات تاریخی نیست.

خواجه نظام که بود

 نام اصلی او ابوعلی حسن بود ونام پدرش ابوالحسن علی بوداز دهقان زادگان بیهق؛ دهقانان در
 آن روزگار به کوچک مالکان اطالق می شد که نقش مهمی در تحوالت سیاسی و فرهنگی داشتند.

در شهر طوس درس خواند بهمین خاطربه طوسی معروف شد.پدرش از دیوانیان خراسان بود

 وخود نیز  بیست ساله بود که شغل دیوانی گرفت.در  ۲۱ سالگی به خدمت سلجوقیان در آمد وده 
سال در خدمت چغر ی بیگ در مرو بود.

 بعد از مرگ طغرل، آلب ارسالن جانشین وی شد و ستاره بخت خواجه درخشیدن گرفت. که با بر
کناری عمیدامللک کندری با تحریک او انجام شد و او بجای کندری وزیر آلب ارسالن شد.
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 با مرگ آلب ارسالن ملکشاه ۱۸ ساله به سلطنت رسید و خواجه همه کاره امپراطوری بزرگ
 سلجوقیان شد. و مدت ۲۹ سال وزارت آلب ارسالن و ملکشاه را در دست داشت.

 خواجه مردی کاردان و طالب دانش بود و خود نیز دستی به کتابت داشت. مدارس نظامیه  در 
سراسر امپراطوری از جمله کار های اوست .

ترور خواجه

 در واپسین دوران سلطنت ملک شاه بین او وخواجه اختالفی پیش آمدوستاره بخت خواجه غروب
کرد و از کار برکنار شد .در این زمان خواجه در بروجرد زندگی می کرد.

 در ۱۲ رمضان سال ۴۸۵ هجری ابو طاهرارانی در لباس اهل تصوف به او نزدیک شد و عریضه
 ای داد.خواجه عریضه را گرفت و بوطاهر خواجه را کاردی زد. نگهبانان خواجه بوطاهر را امان

  ندادند و خواجه در فردای آن روز در گذشت در حالی که ۷۷ سال داشت.

 برخی ترور او را به ترکان خاتون زن ملکشاه نسبت می دهندو عده ای دیگر تاج امللک قمی وزیر
که جای او را گرفته بود را در این ترور دخیل می دانند.

اما جمهور تاریخ نویسان این ترور را به حساب  فرقه اسماعیلیه گذاشته اند.

۱۳۴

توده ای شدن حزب

 حزب با تئوری و منزه طلبی توده ای نمی شود با شرکت در پراتیک اجتماعی توده ای می 
 شود.پیشروی های حزب، حزب را در تابلوی انتخاب توده و طبقه می گذارد .و به آن ها نشان می

دهد که در این یا آن نبرد اجتماعی می توانند به این حزب تکیه کنند .

 حزب برای کارش نیازمند تئوری ست اما در نهايت قدرت جاذبه حزب در پراتيک اجتماعي حزب
 است .حزب در عرصه  قدرت عملي حزبی اجتماعي می شود.اما این بمعنای بی نیازی حزب از

 تئوری نیست.این تئوری است که به حزب قدرت عمل می دهد.واین عمل است که تئوری را در
 جامعه متحقق می کند و در جامعه نمایش می دهد و این نمایش باعث جذب دیگران به حزب می

شود.
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 حزب در پراتیک سازمان می دهد و در پراتیک نیرو جذب می کند و در پراتیک دیگران را به
 کمونیسم جذب می کند.در حزب بحث تقدم تئوری و عمل نیست .بحث دیالکتیک عمل و تئوری

ست.

۱۳۵

ترانه های عامیانه

گنجشکک اشی مشی

لب بوم مانشینی

بارون می آد و تر می شی

برف می آد،گندله می شی

می افتی تو حوض نقاشی

کی در می آره؟

فراشباشی

کی می کُشه؟

قصاب باشی

کی می پزه؟

آشپز ناشی

کی می خوره ؟

 مالباشی

 سازندگان این ترانه ها مردمند و علت خلق این ترانه ها بیان  خواسته ها وآرزو ها و درددل
های آدم های کف خیابان است که بدون تکلف وبدون رعایت قواعد شعری بر زبان آورده اند.
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 زبان این ترانه ها ساده و طبیعی است و این به معنی آن نیست که در پشت آن فکری اخالقی
یا فلسفی جا خوش نکرده باشد.

 زمان سرودن این ترانه ها قدیم است.درروزگاری که هنوز آدمی به مرحله تمدن نرسیده است و
 در مرحله توحش است.اما صاحب این احساس است که باید نیاز و احساسش را به دیگری

منتقل کند و شعر تنها راهی است که در آن روزگار به کار انسان می آمد.

۱۳۶

 مرض ایرانی

 مرضی است که ریشه در فرهنگ ما دارد.فردی در زمینه ای حرف هایی جدی می زند جامعه
 هم می پذیردو تقدیرمی کندوناغافل طرف رااسب برمامی داردکه او درهمه عرصه ها استاد

است و باید اظهار نظر کند.

 نگاه کنیم وببینیم شفیعی کدکنی شاعر و استاد ادبیات چه می گوید: .

 من هیچگاه سیاسی نبوده ام ولی متجاوز از شصت سال ناظر دقیق و پرحوصله جریان های
 سیاسی در ایران بوده ام. به تجربه دریافته ام که روشنفکران ما، غالباً فاقد «تقوای

 سیاسی»اند. به اندک خشم و نفرتی، حتی شخصی، انواع تهمت ها را به طرف مقابل می
 زنند. آن ها نیز به تأثیر ناگزیر «ساختار ساختارها» گرفتار «حجیّت ظن»اند و این است مایه

 اصلیِ بدبختیِ تاریخیِ ما .

استادکدکنی سیاسی نیست امانقدآدم های سیاسی رامی کند ومی گويدآن هابی تقوایند چرا؟

 چون بهم دیگر فحش می دهند. آیا بی تقوا بودن که استاد نثار همه روشنفکران می کند فحش
 نیست. این که همان شیوه نامرضیه ایست که استاد به نقد آن بر خاسته است . مگر آن که

بدان جا برسیم که دیگران اگر فحش بدهند بد است اما من بدهم بدنیست .

مولوی شعر معروفی دارد بدین مضمون : 

پای استدال لیان چوبین بود 

پای چوبین سخت بی تمکین بود 
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 مولوی در بیت باال استدالل و شیوه استدال لیون که فال سفه باشد را رد می کند ولی در بیت 
  بعد خودش متوسل به استدالل می شود. این را می گویند یک بام ودو هوا. دیگران اگر استدالل

 بکنند غلط است من اگر استدال ل بکنم بال اشکال است.

 کلیپی دیگر از کال س درس استاد در فضای مجازی است که شاگردان نظر استاد را در مورد
 شجریان می پرسند . استاد شکسته نفسی می کند و می گوید: من که یک شنونده عادی

موسیقی هستم نمی توانم در مورد شجریان که استادتمام موسیقی است نظر بدهم .

 استاد متوجه این تناقض نمی شود که وقتی می گوید: شجریان خدای موسیقی است دارد 
 نظر می دهد و این با ابتدای سخن که می گوید من نمی توانم نظر بدهم منافات دارد .

۱۳۷

برلبه مغاک
لحظه یا مومنتوم هگلی  دورانی ست که تنش میان تز و آنتی تز موفق به سنتز نمی شود زندگی 

در این دوره زیسنت بر لبه مغاک است. 
اتوپیای سرمایه داری یعنی تنظیم درونی بازار آزاد و سازماندهی زندگی انسان با حفظ 

کرامت هایش دیر زمانی ست که به پایان رسیده است.
خروجی این اتوپیا واپسین انسان است به زعم نیچه.انسانی محصور شده در فریبی 

ایدئولوژیک که تنها زندگی در پیله استثمار کردن و استثمار شدن را می فهمد .

محصور شده در انقیاد کاالو جهانی شدن کیش کاال و تسلیم شده به مصرف دیوانه وار این 

تمامی چیزی ست که بورژازی موفق به ساخت آن شده است.
و پز این فرایند دموکراسی است وامروز دموکراسی یعنی سازماندهی دولتی سلطه بورژوازی 

یا جهانی که قدرت کاال چهارچوب آن را تعیین می کند.
راه برون رفت

نجات انسان از طریق تزریق معنویت به جهان سرمایه داری دیر زمانی ست که به بیهودگی این 
تالش رسیده است.

انسان کنونی و فردایی باید بدنبال بدیلی دیگر باشد.

بدیلی که انسان را از صغارت بیرون بیاورد. و با گرد آوردن انسان هایی رهایی یافته یک 
زندگی جمعی را سازمان بدهد.
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این مرحله گذار انسان از دموکراسی به فرای دموکراسی است
برای برون رفت از منجالب بورژوازی بدیلی دیگر را باید خلق کنیم  و خم بشویم روی این امر 

که چه نیروی سوبژکتیوی این بدیل را می سازد.

۱۳۸

قاتل زرتشت
قاتل زرتشت فردی بنام توربراتروش کرپان بود یکی از پنج برادر خانواده کرپ از نسل خواهر 

منوچهر.
در زند و هومن یسن آمده است :اورمزد به زرتشت گفت:ای سپیتمان زرتشت!ترا اگر بی مرگ 

کنم پس توراتروش کرپ بیمرگ باشد .آن گاه رستخیز وتن پسین کردن نشاید.
نمی توان شک کرد که این منت بعد از مرگ زرتشت نوشته شده است نه قبل با چنین آدرس 

درست و استدالل غلطی.
این نقض غرض است که اورمزد و حتی خود زرتشت نام ونشان قاتل را بداند و کاری نکند و 

دیگر این که انوشه کردن زرتشت وبیمرگی اش چه ارتباطی دارد با بیمرگی یک قاتل.
ادیان با توجیه هایی چنین به تفسیر حوادث می پردازند توجیه هایی که پسینی است.مسیح به 
صلیب کشیده می شود . پدر که در آسمان هاست برای نجات جان ابن کاری نمی کند و بعد 

این توجیه ساخته می شود که باید مسیح کشته می شد تا گناهان بشر بخشیده شود  در حالی 
که راه های ساده تری برای این غفران بود.

۱۳۹

دموکراسی

برای دموکراسی تعریف های بسیاری شده است و تا زمانی که در همچنان بر همین پاشنه می 
چرخدو آدمی به رهایی نرسیده است این تعریف نوبه نو خواهد شد. چرا؟

دموکراسی از دل مناسبات سرمایه داری بیرون آمد برای سازماندهی یک دولت سرمایه داری.

بودنش از همان آغاز از نبودش بهتر بود بخاطر آن که آدمی هنوز موفق نشده بود بدیل بهتری 

بجای آن بنشاند در زمانی که قادر به براندازی نظام طبقاتی نیست .
یکی دو تالش هم شد که راه بجایی نبرد.
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اما پرسشی که هم چنان بقوت خود باقی است این است که اگر قرار است یا از روز نخست 
قرار بود دموکراسی بیاید و به انقالب ها پایان بدهد ومردم هر چند سال یک بار از طریق 

صندوق رای انقالب کنند و یک طبقه را پائین بکشند و طبقه دیگر را باال ببرند چرا این 
دموکراسی ابزاری برای تحکیم دیکتاتور ها ودیکتاتوری ها شده است .؟

چرا خروجی های این صندوق ها هم چنان جانورانی ست که بر سر کارند.؟
چرا این  ابزار تبدیل به نمایشی شده اند که برای فریب سازمان داده می شوند.؟

رول اف گیم
بورژوازی لیبرال برای برقرار ماندن این داستان قاعده بازی را تعبیه کرده است . قاعده بازی 

یعنی احترام دوطرف به قوانینی که برای این بازی تنظیم شده است. این قوانین در کشور هایی 
مادر مهندسی انتخابات از طریق رسانه و افکار عمومی و احترام به صندوق های رأی و 

اجتناب از تقلب های علنی است.
اما چرا بیکباره این قاعده بازی رعایت نمی شود و مدعیان دموکراسی می زنند زیر میزو دست 

به تقلب های آشکار می زنند.ریشه این بحران در کجاست.؟
بحران ساختاری سرمایه می تواند در مقاطعی بازی کنان را از حرکت در ریل توافق شده دور 
کند .واین نشان می دهد که دموکراسی بورژازی لیبرال تا حدود زیادی جدا از آن که کار آیی 

اش را از دست داده است قادر نیست دولت سرمایه را سازمان دهی کند.

این نمایش رنجبران را به نان و آب نمی رساند به قدرت وحکومت که سهل است . آدم هایی 
نظیر برنشتاین و کائوتسکی باید خواب  به حکومت رسیدن از طریق صندوق های رأی را 

ببینند. 

۱۴۰

نیزه اسپند یاد
اسپند یادپسر گشتاسب  بود در بلخ شهرستان نوازک را بنا نهاد.

آتشکده پیروزمند بهرام را در همان جا او ساخت. و نیزه خویش را در باالی آتشکده نهاد و به 

یبغو خاقان و سنچیگ خان بزرگ ،کوهرم و توزا وارجاست شاه خیونان پیغام فرستادکه :
به نیزه من بنگرید  هر کس به وزش این نیزه نگرد چگونه می تواند در ایرانشهر تاخت و تاز 

بکند.

 ۱۴۱
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نسبت تاریخی ما با آزادی

هگل بر این باور است که آزادی نیروی محرکه تاریخ است و در نزد او تاریخ جهان چیزی 
نیست جز پیشرفت ما در آگاهی مان به آزادی است وآزادی در نزد او خویش دانستگی آدمی 

است. وهمو می گوید در آسیا تنها یک تن آزاد است و این یک تن کسی نیست جز پادشاه.

با این مقدمه ما می توانیم نسبت تاریخی خودرابا آزادی مساحی کنیم و ببینیم که در کدام 
برهه تاریخی ما  به خویش دانستگی رسیده ایم و آزاد بوده ایم.وآیا بطور کل این مقوله برای ما 

امری شناخته بوده است یا نه و اگر نبوده است که براستی نبوده است چرا؟

۱۴۲

تقسیم بندی شب وروز در ایران باستان

ایرانیان باستان شبانه روز را به  پنج گاه تقسیم می کردند.
روز شش دانگ بود  و شب هم ششدانگ.

سه دانگ اول شب هاون بود
یک ونیم دانگ بعد:رپیتون 

ویک ونیم دانگ بعدتر:ازیرن

سه دانگ اول شب یسروتم بود 
و سه دانگ بعد:اشهن

۱۴۳

خلط مفاهیم
عده ای براین باورند که پدران نامبردار ما از مشروطه ببعد که درواقع دروازه گذار ما از جامعه 

سنتی به دوران مدرنیته است برای آن که با سنت در گیر نشوند و در جامعه ای بغایت واپس 
نگاه داشته شده اندیشه های مدرن فرصت نشو نما بیایند مجبور شده اندکه بدنبال معادل 

هایی در فرهنگ خودی بگردند. آیا براستی این گونه است ؟باید پژوهش کرد.
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البته نباید از یاد برد که این اندیشه بجایی رسیدکه عده ای به این باور رسیدند که هرچه خود 
داشت زبیگانه تمنا می کرد مصداق درست ما ایرانی هاست و مدعی شدند که ما همه چیز 

برای نو شدن داریم ونیازی به اندیشه های مدرن که خاستگاهش غرب است نداریم.
واین تب آن قدر باال گرفت که أدمی مثل اخوان ثالث شاعر خوب خراسانی مدعی شد وقتی ما 

مزدک و مانی را داریم چه نیازی به مارکس ولنین داریم و به باور خود مکتبی درست کرد به نام 

مزدشت که وحدتی بود بین اندیشه های آشو زردشت و مزدک تا دهان چپ های ایرانی راببندد 

ودکان آن ها را تخته کند.
واز آن طرف دکتر علی شریعتی را داریم  که ابوذر مردی بر خاسته از یک نظام عشیرتی را در 

قالب پرولتاریای صنعتی جا بزند واو را نخستین سوسیالیسم تاریخ بنامد.
این در هم اندیشی ها و این هم نهاد سازی ها و یافنت مشابهت های تاریخی ریشه اش در 

کجاست.؟
۱۴۴

دریاچه مقدس
دریاچه فرزدان در سگستان واقع بود. گویند که چون آزاد مرد درستکار چیزی در آن افکند 

بپذیرد ،چون درستکار نباشد بیرون افکند .
بن چشمه به دریای فراخ و رود کرته پیوسته بود.

در یشت ها آمده است که گشتاسب برای غلبه بر تتراوند؛دیوان خشک کننده  که با خود خشک 
سالی برای مردم می آوردندبرای دریاچه فرزدان قربانی کرد و بر او پیروز شد.

۱۴۵

مالکیت و دولت
آدم اسمیت  از اقتصاد دانان کالسیک که نظریه پرداز بورژوازی ست می گوید:تا زمانی که 

مالکیت هست هیچ حکومتی نخواهد بود که هدفش تضمین ثروت و دفاع از ثروتمندان در مقابل 
فقیران نباشد.

این را باید کسانی آویزه گوش خود کنند که دولت را فرا طبقاتی و هماهنگ کننده طبقات می 
دانند.

وقتی لنین می گوید :دولت ارگان سیادت طبقاتی یک طبقه بر علیه طبقات دیگر است شسته و 
رفته آن چیزی ست که آدام اسمیت می گوید که در باورش به بورژوازی هیچ شک و شبهه ای 

نیست.
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۱۴۶

دیدن و شنیدن؛امری طبقاتی ست
امر غریبی است حادثه ای در یک گوشه دنیا می افتد و ده ها نظر متفاوت نسبت به این حادثه 

ابراز می شود .چرا؟مگر غیر از این است که حادثه با تمامی ابعادش در جلو چشم ماست و 
مثل همه چیز در این روزگار ثبت و ضبط می شود.

حرفی زده می شود و هر کس به ظن خود چیزی می شوند در حالی که خط به خط و جمله به 
جمله یا مکتوب است یا قابل ضبط و ثبت است .با این حال هرکس چیزی را می شنود که خود 

می خواهد.چرا؟
کارگران به خیابان می آیند و با یک خواسته مشخص ؛گرفنت حقوق معوقه.یکی کارگر می بیند 
دیگری مشتی خرابکار می بیند ودیگری مشتی گرسنه که اگر دستشان برسد پولدارها را زنده 

زنده می خورند.چرا؟
تمامی این پرسش ها یک پاسخ روشن دارد دیدن و شنیدن یک امر طبقاتی است اگر جز این 

بود کار جهان به سامان بود .

۱۴۷

متد نه دکترین
انگلس در یکی از نامه هایش می نویسد:کلیت درک مارکسیستی نه یک آئین که یک روش 

است. جزمی در کار نیست.تنها مبنایی است برای برسی ووارسی بیش تر.

این نامه به وضوح تبدیل مارکسیسم از یک روش ویک متد بررسی واقعیت های نظام سرمایه 
داری وتبدیل آن به یک آئین و دکترین و مقدس کردن باور های نهفته و آشکار در پس پشت 

کتاب ها و گزاره هارا مردود می داند.
پر واضح است که جهانی که مارکس و انگلس در قرن نوزدهم به بررسی آن نشسته بودند با 

جهان در قرن بیست و یکم تفاوتی فاحش دارد.ونمی توان با تبدیل گفته های مارکس وانگلس به 
دگم های مذهبی از تحلیل جهان پیروز بیرون آمد.

تنها متد و روش مارکسی است که به کار نقد وتحلیل جهان کنونی برمی آیدو مارکسیسم را به 
روز می کند.
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۱۴۸

دموکراسی به سبک آمریکایی ؛حکومت الیگارشی ،اشراف ساالر

۱-سیستم انتخابات دست ایالت هاست نه دولت
۲-سیاست در انحصار دو حزب است

۳-تنها میلیاردر ها می توانند شرکت کنند
۴-برای شروع کارزارانتخاباتی ۳۷ میلیون دالر الزم است

۵-کاندیدایی بجز این دوحزب بشکل قانونی حذف می شود چرا که رای الکترال در اختیار این 
دوحزب است

۶-کمیته مناظره ملی کاندیدا ها را گزینش می کند 
۷-شرکت در مناظره ها نیاز مند پولی زیاد برای دادن به رسانه هاست

۸-رای گیری برمبنای رای های الکترال است ودارندگان این حق وابستگان حزب دموکرات و 
جمهوری خواه اند

۹- رای الکترال در واقع کنترل رای مستقیم مردم است
۱۰ -اصل برنده همه چیز را می برد رأی اقلیت ها رادر مناطقی که برده است از آن خود می 

کند

در چنین سیستمی صدای فرودستان شنیده نمی شود .

۱۴۸

اعدام دکتر فاطمی توسط دولت کودتا
کودتای ارتجاعی استعماری ۱۳۳۲برای تثبیت خود الزم می دید که دست به کشتار بزند تا 

جامعه مرعوب شود . این اعدام ها از افسران حزب توده قابل فهم است.حزبی که هم کمونیست 
بود و هم انگ وابستگی به شوروی را داشت و افسرانی که می توانستند کودتا کنند.

اما اعدام دکتر فاطمی بعنوان تنها فرد ملی نیازمند بررسی بیشتری است .
نخست نگاهی بکنیم به آخرین مقاله دکتر فاطمی  در باختر امروز در ۲۵ مرداد یعنی بعد از 

شکست نخستین کودتا :

«ساعت یازده و نیم دیشب چند افسر مسلح و قریب پنجاه شصت نفر سرباز گارد شاهنشاهی
 شصت تیر به دست مثل راهزنانی که در کتاب های افسانه قرون وسطایی خواندهاید به خانه
 من ریختند و بدون این که حتی اجازه دهند من کفش پا کنم در برابر شیون طفل یازده ماهه و

 مادرش مرا به سعدآباد – کاخ سلطنتی – توقیفگاه گارد شاهنشاهی بردند و در هر اطاق
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 خانهام نیز تا ساعت چهار صبح دوازده سرباز بیتوته فرمودند. در این مقاله نمیخواهم ماجرای
 این جنایت – این کودتای ننگین – این دستبرد و تجاوز «شاهنشاهی» را به حقوق ملت شرح
دهم بلکه میل دارم حقایقی را که تا امروز قسمت مهم آن از مردم مخفی مانده است ذکر کنم.

 ……دربار با رفتار ننگآوری که دیشب مرتکب شد آخرین خط وصلی را که با ملت داشت
 برید.»

 کودتا اگر معنای واقعیش تجاوز به جان و مال وناموس مردم باشد که براستی چنین است از
 تعدی نسبت به همسر دکتر فاطمی شروع می شود امری که در این مقاله دکتر به ابهام از آن

می گذرد.وازآن بعنوان رفتار ننگ آوری یاد می کند که آخرین خط اتصال ملت با در بار رابرید.
 دکتر فاطمی بعد از کودتای دوم در ۲۸ مرداد مخفی شد و به خانه یکی از افسران حزب توده
 پناه برد .اما بالخره دولت کودتا او را یافت.واورا به زنجیر کشید. شاه که  بخاطر بر خورد های

 تند فاطمی با دربار کینه او را بدل گرفته بود دستور کشنت او را داد.
 دولت کودتا سعی کرد او را توسط چاقو کشان شعبان بی مخ در جلو شهربانی کل کشور ترور
 کند. اما حضور بموقع خواهردکتر در آن روز و حائل شدنش بین دکتر و چاقو هایی که حواله

 بدن دکتر می شد اورا از مرگ نجات داد.ودولت کودتا مجبور شد این ننگ را خود به جان
   بخرد .

 دکتر حسین فاطمی در حالی که در تب  چهل در جه می سوخت، در سحرگاه نوزدهم آبان 
 ۱۳۳۹تیرباران شد.تیر خالص او را رئیس اداره ساواک، تیمور بختیار به سر دکتر فاطمی

شلیک کرد.

 تیمور بختیار مدتی بعد از شاه جدا شد و به عراق رفت تا با کمک عمالش در ساواک به قدرت
 بر گردد غافل بود از بازی روزگار که دیری نمی گذرد که در کوه های کردستان عراق همین

گلوله ها توسط عمال ساواک در مغز او شلیک می شود.

۱۴۹

گذار ده مرحله ای انقالب ها
 َجک گلدستون  با برسی انقالب های انگلیس ۱۶۴۰ وامریکا۱۷۷۶ و فرانسه ۱۷۸۹ و روسیه
 ۱۹۱۷ به این نتیجه می رسد که این انقالب ها از ده مرحله گذشته اند که می توان آن را ذیل

تاریخ طبیعی انقالب ها مورد پژوهش قرارداد ؛نگاه کنیم:
۱-جدا شدن بخش عظیمی از روشنفکران از رژیم .
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۲-اصالحات دیرس رژیم؛
٣- یک بحران سیاسی حاد   که کلید آغاز انقالب را می زندو سقوط رژیم.

۴-شروع منازعات داخلی
 با پیروزی انقالب نیروهایی که بر سر سقوط رژیم نه برنامه بعد از سقوط متحد شده بودند این

وحدت از بین می رود و به سه دسته تقسیم می شوند:
محافظهکاران که بهدنبال حداقل تغییرات هستند

تندروها که بهدنبال تغییرات سریع و گسترده هستند
 و میانهروها که تالش میکنند موضع متعادلی میان این دو اتخاذ کنند 

 پیامد چنین اختالفی میان انقالبیون میتواند از کودتا تا جنگ داخلی ویا تصفیه های خونین
باشد

۵-نخست اصالحطلبان میانهرو زمام دولت را به دست میگیرند.اما این زمان دیری نمی پاید
 ۶-تندرو ها با بسیج تودهای و اشكال سازمانی جدیدی سر بر میآورند

۷- تندو رو ها میانه رو ها را با استفاده از پتانسیل آزاد شده انقالب کنار می زنند
۸-عصر ترور آغاز می شود.

۹-وبدنبال آن نظامی ها به صحنه می آیند
۱۰-ودر  نهایت  انقالب به مرحله عملگرایی می رسد ومهار کار بدست میانه روها می افتد.

 هر انقالبی جدا از موتور محرکه اش با جداشدن روشنفکران از حکومت آغاز می شود . در این
 مرحله مشروعیت سیاسی حکومت زیر سئوال می رود و در یک کارزار پیچیده موقعیت انقالبی

بر جامعه حاکم می شود.
 رژیم دست به سر کوب می زند تا آب رفته را به جوی باز گرداند وچون موفق نمی شود عقب

 نشینی می کند و سعی می کند با اصالحات نیم بند در صف انقالب شکاف بیندازد تا بتواند
 به نوبت همه را سرکوب کند.اما این اصالحات دیرس راه بجایی نمی برد چرا که جامعه از

اصالح امور گذشته است ووارد فاز سرنگونی شده است .ودر نهایت رژیم سرنگون می شود.

 از این مرحله ببعد عامل وحدت از بین می رود و نیروهای شرکت کننده در انقالب با توجه به
خواسته های شان از قطار انقالب پیاده می شوند.

 نخست میانه روها به حکومت می رسند.بعنوان محور وحدت بین محافظه کاران و تندروها.اما
 پتانسیلی که از پس انقالب آزادشده است نمی پذیرد که برنامه میانه رو ها که اصالحاتی

 نزدیک به سیستم کذشته است اعمال شود.پس تند روها نیرو می گیرند و حکومت را از دست
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 میانه روها خارج می کنند.از این جا ببعد عصر ترور یا تصفیه های خونین آغاز می شود .
 یکدست سازی و حذف مخالفان راهی است که تندروان درپیش می گیرند با این تصور که اگر

صدای مخالفی نباشد آنان موفق می شوند شعار های خودرا متحقق کنند.
 سرکوب باالجبار پای نیرو های نظامی را به صحنه می کشد . چرا که سرکوب باید توسط

 اینان اعمال شود. و بعد از مدتی نیروها نظا می همه کاره انقالب می شوند.
 اما این مرحله پاسخ گوی خواسته ها و برنامه ها نیست و انقالب به مرحله عمل گرایی وارد می

شود . انجام کار هایی که در توان امکانات انقالب هست .
این بررسی از یک نکته مهم مغفول می ماند چرا انقالب ها درسراشیب سقوط می افتند .؟

 چرا جامعه به آن حد از رشد و تعالی نمی رسد که نیروهای شرکت کننده در انقالب به نقطه 
 مشترکی برسند که جامعه را به دوران توسعه وارد کنند و در آن توسعه یافتگی جامعه به آگاهی

 و تشکل برسد  و این آگاهی و تشکل تعیین کند چه نیرویی و چرا استحقاق این را دارد که
 سکان رهبری جامعه را بدست گیرد و برنامه های خود را برای رشد و تعالی جامعه به پیش برد
 و اگر نتوانست دریک پروسه دموکراتیک کنار بیاید و اجازه دهد حزبی دیگر با اجماع کلی به

رهبری جامعه صعود کند.
 انقالب پیش از آن که رسالتش سرنگونی حکومت باشد وظیفه اش این است که جامعه را از گند

 و کثافت افکار طبقاتی پاک کند.اگر انقالب موفق نشود درپروسه خود انسان طراز نوین و
 انسان انقالبی خلق کند با از بین رفنت عامل وحدت و سرنگونی دیکتاتور بجان هم می افتند و

   دوران فروپاشی آغاز می شود

۱۵۰

عوام فریبی

 دماگوژی از اصل یونانی دماگوگیا به معنای رهبری مردم گرفته شده است اما رفتهرفته در زبان
 سیاسی امروز معنای عوامفریبی و مردمفریبی به خود گرفته است و در اصطالح به گمراه کردن
 مردم از طریق دادن وعدهها و شعارهای دروغین اطالق می شود و دماگوگ یا عوام فریب کسی

 است که با ادعا و دروغ و وعدههای بیپایه و اساس با تحریف حقایق سعی میکند مردم را
بهسوی خود بکشد و موافقت و پشتیبانی آنان را جلب کند.

 عوام گرایی
  پوپولیسم ، عوامگرایی است هر چند ممکن است با عوام فریبی یا دما گوژی شبیه بنظر بیاید

�159



اما یکی نیستند.
 پوپولیست  متوهم است به آنچه که میگوید واقعاً باور دارد و در صدد آن است  تا ادعاهایش 

را عملی کند.اما این شعار ها وادعا های عملی نیستند.
اما یک دماگوژیست یا عوام فریب به آن چه که می گوید باوری ندارد. 

۱۵۱

آزادی و چند پرسش

آزادی چیست
چه ارزشی دارد
چرا ارزش دارد

و به چه کار می آید
 هر انسانی برای این پرسش ها پاسخی دارد و با این پاسخ  ها به زندگی و تالش هایش معنا

می دهد.و با این پاسخ ها خوش و زندگیش را معنا می بخشد.

۱۵۲ 
موجودی اندیشنده

اگر بپذیریم انسان موجودی ست اندیشنده وبرای تشخیص بین نیک وبد، درست ونادرست  نیاز 
به اندیشیدن دارد.

این اندیشیدن و ضد آن نا اندیشیدن از چه روست.چه اتفاقی می افتد که این اندیشیدن 
تعطیل می شود.

آیا اشکال کار در توانایی اندیشیدن  ماست یا در شیوه اندیشیدن ماست .
و اگر بپذیریم نیاز به اندیشیدن جز با اندیشیدن ارضاء نمی شود  ناتوانی ما در اندیشیدن در 

پی بی نیازی ما از اندیشیدن است؟ .
اگر چنین است این بی نیازی از کجا ریشه می گیرد .؟

۱۵۳
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سقراط ومتدولوژیش
سقراط  تنها طرح پرسش می کرد وبر آن بود که خود نیز پاسخ پرسش هایش را ندارد.

جدا از آن که او پاسخ مناسبی برای پرسش هایش داشت یا نداشت  برای او پاسخ پرسش ها 
اهمیتی نداشت. طرح پرسش بود که تمامی خواسنت او بود. او می خواست اندیشیدن را در 

جامعه بیدار کند و از پس اندیشه هر کس به پاسخ پرسش هایش برسد.
به او لقب خرمگس و ماما و اژدر ماهی داده بودند. وخود با این لقب ها مشکلی نداشت.

خرمگس کارش چه بود.؟  بیدار کردن  کسانی که به خواب رفته اند و یا در حالت چرت زدنی 

دائمی بودند با ویزویزکردن خود ویا با گزیدن مدام خود.
برای جامعه آتن پرسش های پایان ناپذیر سقراط ویز ویز و نیش مداومی بود که خواب را از 

سر آنان می پراکند.
اما سقراط کار خود را به مامایی نزدیک تر می دانست.

کار یک ماماچیست؟ بدنیا آوردن نوزاد که زمان تولدش فرا رسیده است وخالص شدن مادر از 
دست موجودی که دارد از جان او تغذیه می کند.

سقراط تالش می کرد با پرسش هایش  آدم ها را از افکار واندیشه هایی که در روح و روان آن 
ها ریشه دوانده بود و آنان را آنی راحت نمی گذاشت رها کند وبه آن ها یاری دهد تااز اندیشه 

های بد خالص شوند.
اژدر ماهی چه می کند؟اژدر ماهی به موجودات دیگر نزدیک  که می شود با آزاد کردن باری 

الکتریکی آن ها را بیهوش می کند و نوعی فلج موقت بوجود می آورد.
سقراط سعی می کرد نخست فرد را از هر فعالیتی  باز بدارد وبعد او را از آن چه می پنداشت 

قطعی است رها کند.
روش سقراط به باد نیز شبیه بود.بادی که بر اندیشه دیگران می وزید او را از خواب بیدار می 

کرد تا در هشیاری ببیند قید و بند هایی که او را در خود گرفته است چیست و باید خودرا از 
دست این قید و بند ها خالص کند.

۱۵۴

تغییر باور ها
پرسشی که به میان می آید این است که چگونه یک جامعه بر بستر برخی از تحوالت سیاسی 

اجتماعی به آسانی تغییر باور وآئین می دهد و از این رو به آن رو می شود.
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این تغییر ودگرگونی را باید در بسته بودن این جوامع دید.هرچقدریک جامعه وابسته به قواعد و 
باور های معینی باشد و هر چقد یک جامعه به باور خاصی خو گرفته باشد .وهر چقدر مردم 

عادت کنند که هرگز خود تصمیمی نگیرند.وپرسایی و اندیشیدن در پرتو باور به آئین های کهن 
جایی در آن جامعه نداشته باشد جامعه را وارد ریل خواب آلودگی تاریخی می کند. این گونه 

جوامع اگر در معرض تحولی سیاسی و فکری قرار بگیرند به آسانی به عقاید جدید می 
پیوندند.گویی همه چیز در خواب رخ می دهد.گویی از پهلویی به پهلویی می چرخند.

۱۵۵

شاهرخ مسکوب
 شاهرخ مسکوب نویسنده سوگ سیاوش و حماسه جنگ رستم و اسفندیار با آن قلم فاخرش در

پاریس در دکانی عکاسی  کار می کرد .ودر همانجا هم مرد.اما در دل و خاطره ما نمرد.

 نثر فاخر و پرخون او مارا به اعماق تاریخ می برد در رزم رستم و اسفندیار، در آن گره گاهی
 که پهلوانی بزرگ با شاهزاده ای در پی جویای نام و تاج در هم می آمیزند ومارا وارد بخشی
 از تاریخ می کند که نام برتر از مال و گنج می شود تا ما در روزگار سختی ها و دلتنگی ها

بیاد بیاوریم برای نام باید از همه چیز حتی جان گذشت و راه را گم نکنیم.
 و در سوگ سیاوش ما را با چهره دیگری از تاریخ و آرزوها و حرمان های مان آشنا می کند که
 خوبی در برابر بدی رنگ نمی بازد و بر سر پیمان خود می ایستد و می میرد تا از مظلومیت او

 گیاهی در هر بهار بروید و تا مابیاد داشته باشیم  که خون سیاوش خون منتشر مظلومیت
   ماست  در رگ های تاریخ .

نگاه کنیم به مقدمه او بر رزم رستم و اسفندیار
هزار سال از زندگی تلخ و بزرگوار فردوسی می گذرد. در تاریخ ناسپاس و سفله پرور ما، 

بیدادی که بر او رفته است، مانندی ندارد . و در این جماعت قوادان و دلقکان که ماییم با هوس 
های ناچیز و آرزوهای تباه، کسی را پروای کار نیست و جهان شگفت شاهنامه همچنان بر 

ارباب فضل در بسته و ناشناخته مانده است.اما در این دوران دراز، شاهنامه زندگی صبور 
خود را در میان مردم عادی این سرزمین ادامه داده است. و هنوز هم صدای گرمش گاه بگاه 

اینجا و آنجا در خانه ای و قهوه خانه ای شنیده می شود. و در هر حال این زندگی خواهد بود. 
و این صدا خاموش نخواهد شد. و هر زمان به آوایی و نوایی سازگار مردم همان روزگار 

فراگوش می رسد.. . .
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. . . نه عمر رستم واقعی است و نه رویین تنی اسفندیار و نه وجود سیمرغ، اما همه حقیقت 
است و این تبلور اغراق آمیز آرمان های بشر است در وجود پهلوانانی خیالی. زندگی رستم 

واقعی نیست. تولد و کودکی و پیری و مرگ او همه فوق بشری است و یا شاید بتوان گفت غیر 
بشری. ولی با این همه مردی حقیقی تر از رستم و زندگی و مرگی بشری تر از آن نیست. او 

تجسم روحیات و آرزوهای ملتی است. این پهلوان ، تاریخ – آنچنان که رخ داده است – نیست 

ولی تاریخ است آنچنان که آرزو می شد. و این تاریخ برای شناخنت اندیشه های ملتی که سال 
های سال چنین جامه ای بر تصورات خود پوشاند، بسی گویا تر از شرح جنگ ها و 

کشتارهاست. از این نظر گاه افسانه رستم، از اسناد تاریخ، نه تنها حقیقی تر بلکه حتی 

واقعی تر است. زیرا این یکی نشانه ای است از تالطم امواج و آن دیگری مظهری از زندگی 
پنهان اعماق.

اما با این همه افسانه رستم تنها ساخته آرزو نیست، واقعیت زندگی در کار است. این نیرومند 
ترین مردان هم در جنگ با سهراب طعم تلخ شکست را می چشد. و در نبرد با اسفندیار در می 

ماند. و سر انجام مرگ، که چون زندگی واقعی است، او را در کام خود می کشد. حتی 
اسفندیار بیمرگ نیز شکار مرگ است. واقعیت ریشه این یالن را در دل خود دارد.

پهلوانان شاهنامه مردان آرزویند که در جهان واقعیت بسر می برند. چنان سربلند که دست 
نیافتنی می نمایند. درختهایی راست و سر به آسمان ولی ریشه در خاک، و به سبب همین 

ریشه ها، دریافتنی و پذیرفتنی. از جنبه زمینی، در زمین و بر زمین بودن، چون مایند و از جنبه 

آسمانی تجسم آرزوهای ما و از هر دو جهت تبلور زندگی. واقعیت و گریز از واقعیت آدمی در 

کار آن هاست و از دیدگاه کمال حقیقتند. اما چنین حقیقتی انعکاس ساده و بیواسطه واقعیت 
نیست.

شاهرخ مسکوب که بود
در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در بابل متولد شد و دوره ابتدایی را در تهران و در مدرسه علمیه 

گذراند. او از کالس پنجم ابتدائی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع کرد. سپس در اصفهان 
ادامه تحصیل داد. پس از پایان تحصیالت دبیرستان در سال ۱۳۲۴ از اصفهان به تهران آمد 
و در رشته حقوق مشغول به تحصیل شد؛ و در همین سال هاست که به روزنامه «قیام ایران» 

رفت و به تفسیر اخبار خارجی پرداخت که این «اولین کار نویسندگی» او بود. عالوه براین، 
مسکوب در این سال ها زبان فرانسه را آموخت.
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گرایش او به حزب توده و اشتیاق فراوانش برای دانسنت اطالعات روز و مطالعه مطبوعات چپ 

فرانسه، یکی از اصلیترین انگیزههای او در این زمینه بود.

فعالیت سیاسی
گرایش سیاسی او به حزب توده باعث شد که در فروردین ماه سال ۱۳۳۰ در آبادان دستگیر و 

روانه زندان شود.در سال ۱۳۲۷هم مدتی در بازداشت بود. دراردیبهشت همان سال آزاد شد.در 
اسفند سال ۱۳۳۳ و چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دوباره دستگیرشده و تا 

اردیبهشت سال ۱۳۳۶ در زندان ماند.شاهرخ مسکوب در مورد دوران شکنجهاش در زندانهای 

پهلوی دوم گفته که دو چیز او را زنده نگه داشت، یکی مادرش و دیگری دوستش مرتضی 
کیوان، که در مهرماه همان سال تیر باران شده بود.

شاهرخ مسکوب  پس از تحوالت سال ۵۷ ایران را ترک کرد و در مدرسٔه مطالعات اسالمی 
پاریس مشغول به کار شد.اما عمر کاری او بعلت تعطیلی مدرسه دیگری نپائيد وناگزیر برای 

گذران زندگیش در عکاسی خواهرزادهاش مشغول به کار شد. در همان جا هم زندگی می کرد.
شاهرخ مسکوب سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین به علت ابتال به سرطان خون در 

پاریس دیده از جهان فروبست.

کتابشناسی شاهرخ مسکوب:
تألیف

مقدمهای بر رستم و اسفندیار،
سوگ سیاوش: در مرگ و رستاخیز،

در کوی دوست، تهران
مسافرنامه، (با نام مستعار ش. البرزی)،

ملیت و زبان: نقش دیوان، دین و عرفان در نثر فارسی،.
گفتوگو در باغ،

چند گفتار در فرهنگ ایران،
دربارهٔ جهاد و شهادت (با نام مستعار کسری احمدی)،

داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع،

خواب و خاموشی،
دربارهٔ سیاست و فرهنگ: گفتوگوی علی بنوعزیزی با شاهرخ مسکوب،

شاهرخ مسکوب: کسروی از خرد آغاز میکند و میرسد به بیخردی
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بررسی عقالنی حق، قانون و عدالت در اسالم، (با نام مستعار م. کوهیار)
تن پهلوان و روان خردمند

سفر در خواب
روزها در راه

کتاب مرتضی کیوان، بهکوشش شاهرخ مسکوب،
منتشرشده بعد از مرگ

ارمغان مور: جستاری در شاهنامه،
سوگ مادر، تهران

در حالوهوای جوانی: روزهای پیش از روزها در راه (۱۳۴۲–۱۳۴۶)، بهکوشش حسن 
کامشاد، 

شکاریم یکسر همه پیشمرگ،
درآمدی به اساطیر ایران،

ترجمه

خوشههای خشم، جان استاینبک، شاهرخ مسکوب با همکاری عبدالرحیم احمدی،
آنتیگون (همراه با «لذت تراژیک» از آندره یونار)، سوفوکل، شاهرخ مسکوب،

ادیپ شهریار، سوفوکل،
پرومته در زنجیر، آشیلوس، 
ادیپوس در کلنوس، سوفوکل،

افسانههای تبای (سه تراژدی نامبرده سوفکلس در یک جلد)، سوفوکل،

خاطرات مهرانگیز دولتشاهی: اولین و تنها سفیر زن ایران، مصاحبهکننده: شاهرخ 
مسکوب،

۱۵۶

وظیفه روشنفکر؛
نقد نهادهای قدرت
آگاه سازی مردم

تشکل سازی و شبکه سازی

 ویژه گی روشنفکر:
 شهامت و شجاعت داردوآماده  پرداخت هزینه است
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 از جامعه قهر نمی کند
ناامید نمی شود؛

به حرکت دائمی و پله پله اجتماع امیدوار است؛

۱۵۷

حقایق نا مکشوف و جهل آدمی
گفته می شود:

حدودچهار میلیاردو پنجاه وهفت میلیون سال قبل تصور می شود که منظومه شمسی ما از یک
 ابِر غول پیکِر چرخان از گاز و غبار به وجود آمد باشد، چیزی که در کیهان شناسی به آن

 دیسک پیش سیاره ای گفته می شود.خورشید در وسط این دیسک تشکیل شده و سایر سیارات
 در طی یک فرایند تدریجی در اطراف خورشید تشکیل شدند، در اخترفیزیک به این فرایند

برافزایش یا اکسریشن گفته می شود .

گفته می شود
حدود چهار میلیارد و پنجاه و سه میلیون سال قبل بنا بر فرضیه «بر خورد عظیم»ماه از

 باقیمانده بر خورد بین زمین و یک جرم فضایی در اندازه مریخ که به آن تیا گفته می شود، به
 وجود آمده است. این بر خورد عظیم باعث شده که ترکیبی مواد سازنده زمین و تیا به داخل

فضا پخش شده و سرانجام حاصل آن تشکیل ماه بوده است.

۱۵۸

در ستایش نقد
در نقد «سایه روشن های دموکراسی»گفته می شود:

 نقد امریکا ونظام انتخاباتی آن بدون شناخت کافی از آن با  دگم های گذشته ومخدوش
 ساخنت مرز واقعیت ها باآرمان ها امکان پذیر نیست.

 شناخت هر جامعه با  شناخت نهادهای آن آداب ورسوم وسنت ها و باالخره قوانین آن امکان 
 پذیر است ونهادها و قوانین در طی یک زمان طوالنی شکل می گیرند.

  نهادهای اجتماعی در صورت نا کارآمد بودن حذف می شوند ونهادهای کارا و موثر قوی تر
 جای آن ها را می گیرند.

 در عرصه اقتصادی کارآمدی نهادهای اجتماعی در یک جامعه سرمایه داری با پیشرفت ابزار
 تولید و بهره وری کار سنجیده می شود.

�166



 با همه نقدهاوبی عدالتی ها  در طی قرن گذشته امریکا در این عرصه موفق تر بوده است وعلت
 آن در نهادهای کارآمد بوده است.

 اکنون جوامع فوق العاده گوناگون وبا نهادها وقوانین وسنت های متفاوت همه تحت عنوان عام 
سرمایه داری طبقه بندی می شوند.

 این خصیصه عام بین آن ها بیانگر همه چیز نمی تواند باشد وبا این یک مارک تکلیف همه 
 چیز را معین کردن ساده نگری است.

  وجه مشترک آن ها قانون عام ارزش و صنعت بزرگ وکار مزدوری است که ناشی از  استقرار
 فرماسیون بورژوایی است.

 وفعال بدیل آن باید در روند یک تجربه جهانی زاده شود و تابع اراده ما نیست همان طور که
 گریز از قانون ارزش که بر همه جنبه های زندگی در سرتاسر دنیا حاکم شده است ممکن

 نیست.
 و تقسیم کار بدون کار مزدوری ممکن نیست.

 تئوریسین های چینی  چپ می گویند اگر به همین روال اقتصاد ما پیشرفت کند صد سال دیگر
 به سوسیالیسم می رسیم.

 خودرا فریب ندهیم فعال همین آش است وهمین کاسه وباید به جای اتوپیا دنبال جوامع عادالنه
تر به عنوان سرمشق با رهنمون بود.»

اشکال متدودیک

 یکی از اشکاالتی که در نقد هر متنی مارا رها نمی کند ارجاع نکردن دقیق به منت است. این
 که گفته می شود نقد انتخابات امریکا بدون شناخت کافی باید نشان داد کدام از ارجاعات من

به آن چه در امریکا می گذرد با آن چه در امریکا ساری و جاری ست نمی خواند.
 بگذریم، برویم بر سر کار آیی نهاد ها در امریکا.این که این چه دموکراسی است که بین دو

 حزب تقسیم می شود و تنها سوپر میلیاردرها یا نمایندگان آن ها می توانند در آن شرکت کنند،
 طرح یک پرسش است باید روی این نکته خم شد . باید دید سهم هر انسان در این فرایندی که

نامش را گذاشته اند دموکراسی از آزادی چیست.

 بر قرار ماندن و بقول مدعیان این دموکراسی کار آمد بودن نهاد های حامیش دلیل درست بودن
 وانسانی بودن این سیستم نیست.
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 طرح پرسش از نسبت انسان با حقوق انسانیش که لگد مال چنین سیستم هایی می شد اتوپیا
 نیست. اگر این پرسش ها نباشد همچنان که نیست جهان در همین منجالبی غوطه خواهد خورد

که می خورد .قرار نیست کسی در صور اسرفیل بدمد تا خفته گان از خواب برخیزند.
 ودر آخر برسیم به همین آش و همین کاسه ؛کافی ست نگاهی بکنیم به خیابان های جهان و
 ببینیم جهان در چه گندابی دارد غوطه می خورد و ببینیم کار جهان در دست چه اجنه ها و

 دوالپا هایی ست وازخود بپرسیم آیا حق آدمی ست که در چنین شرایطی زیست کند. آن وقت
می بینیم که باید این آش و این کاسه را بیکباره بریزیم در زباله دانی تاریخ.

     
۱۵۹

زمینه های مادی

گفته می شود
 با تجربه سوسیالیسم واقعا موجود و تجربه چین به نظر می رسد که یک وجه تقریبا مغفول از 

  تئوری مارکس برجسته تر شده است وآن این است که بدون ایجاد زمینه های مادی
 سوسیالیسم یعنی پیشرفت قابل توجه تکنولوژی تولید و وفور همه کاالها ساختمان سوسیالیسم
 امکان پذیر نیست و این خود مستلزم مهیا شدن زمینه های مادی وتولید دانش است. اقتصاد

 دانش بنیان پایه این پیشرفت است .بدون انباشت دانش این پیشرفت امکان پذیر نیست و
 مسلم است که این انباشت مستلزم فعالیت جمعی خالقانه عموم دانشمندان و تکنیسین ها

وکارگران در قالب تشکل ها ونهادهای علمی در روند تولید است.
 مسلم است که بورژوازی سعی می کند این پیشرفت ها را در جهت سود بیشتر به کار گیرد اما
 مقاومت دیگر اقشار وطبقات آن را در درازمدت مهار  می کند و با افزایش اتوماسیون در تولید،

 وفور کاالها بیشتر خواهد شد وهم پای آن احتیاجات نوینی آفریده خواهد شد و این مستلزم
 خریدار در گستره وسیعی از جامعه است.

 وجود قدرت خرید وتوانمند شدن افراد برای خرید در بازار شرط  پیشرفت روزافزون بورژوازی 
 است  وسیستم مجبور به مبارزه با بحران های فزاینده اضافه تولید است .برخالف پیش بینی
 ها تاکنون در اکثر اوقات نظام سرمایه از این بحران ها با تمهیدات گوناگون جان سالم به در

 برده است و هر بحران اورا با تجربه تر کرده است .
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 اضافه تولید، رشد بهره وری کار، اتوماسیون کار و تقسیم کارهای پیچیده در عرصه دانش و
 پیشرفت اقتصاد دانش بنیان سرنوشت آینده تولید است وبا این دورنما باید به سمت وسوی
  مقابله با جوانب منفی این پیشرفت ها رفت و نه این که هنوز شعار های قرون گذشته را به

شکلی کلیشه مانند تکرارکرد.

۱۶۰

تضاد اصلی

گفته می شود
 برخالف پیش بینی مارکس با افزایش روز  افزون طبقه متوسط وافزایش کارگران یقه سفید 

 وگسترش خدمات از قطبی شدن جامعه وبحران های اضافه تولید جلوگیری شده است و تضاد
 جهان امروز بیشتر به تضاد مرکزها و پیرامونی های  عقب مانده تبدیل شده است واین تضاد

 است که امروز مایه اصلی بحران در جهان سرمایه است  و مرکزها با میلیتاریسم درجهت
مقابله با پیرامونی هادر واقع با بحران تولید مقابله می کنند.

ایران در کانون این تضاد است و سایه آن بر تضادهای داخلی سنگینی می کند.

۱۶۱

کاست یا طبقه

 گفته می شود
 با توجه به اینکه روحانیت در دولت دارای قدرت عمده است تحلیل ما از روحانیت نقش قابل

 توجهی در تحلیل حاکمیت دارد.
 آیا روحانیت یک کاست است ویا اینکه مثل اقشار دیگر تابع خواست گاه طبقاتی خود است ؟

واین که آن را عمدتاً در چه موضع  طبقاتی در گذشته واکنون باید قرار داد.
 تفاوت اقشار معمولی آن ها با کسانی که در مصدر قدرت هستند در موضع طبقاتی آنان 

 است  که باعث گرایشات گوناگون در آن ها می شود ویا اینکه به مثابه یک کاست تابع منافع
 مشترک خودهستند .

 در اینجا نیز نبود تحلیل مشترک ومورد قبول به مواضع متضاد منتقدین وضع موجود می
انجامد.

�169



۱۶۳ 
رقیب یا دشمن
 گفته می شود

 در دوران مشروطه ونهضت ملی شدن نفت به علت وجود گروه های مختلف سیاسی الجرم گفتگو
 وجدل و مناقشه فکری بین نحله های مختلف فکری وجود داشت ودر میان معتقدین به مذهب با

 نحله های فکری ملی وچپ چالش هایی فکری در جریان بود که در نهایت غالب معتقدین به
 مذهب چپ ها را نه به عنوان دشمن که به عنوان رقیب ومتحد خود در مبارزه با استبداد

 وامپریالیسم می دیدند و مناسبات چپ ها ومذهبی ها در دهه چهل بیشتر به صورت  همکاری
 ورقابت بود . اما با وقوع اختالف ایدئولوژیک در میان پیروان سازمان مجاهدین و حذف فیزیکی

   مخالفان تغییر و ایدئولوژی سازمان فرصت نادری برای ساواک بوجود آمدتا به اختالف میان
 مذهبی ها وچپ ها دامن بزند.

 از این مرحله ببعد معتقدین به مذهب سنتی برای جدایی و ضدیت با چپ ها به  ساده ترین راه
 یعنی آموزه های فقهی قرون ماضی متوسل شدند و مفاهیمی مثل کافر و کتب ضاله و نجس

 بودن انسان های دگر اندیش را رواج دادند و بنابر همین تقسیم بندی دیگر الزم نبود که به کتب
   ضاله پاسخ دهند بلکه  الزم بود که کتب ضاله را معدوم کنند و فضای تفکر را تک صدایی کنند

 ودیگر نیازی به چالش های فکری با رقبا نبود. 
 غالب شدن این روند ضربه ای جدی به سیر اندیشه در ایران زد. این آسیب گریبان تمامی

طرف های دعوا را در آینده خواهد گرفت.

۱۶۳

نسبت ما با حقیقت

 گرانیگاه اصلی هستی ما بودن یا نبودن نیست.الاقل در وحله نخست مشکالت ما نیست،گفنت
یا نگفنت هم نیست.

 گرانیگاه اصلی اما روبرو شدن با حقیقت است .حقیقتی که در درازنای تاریخ آن قدر کژو
 کوژ ،آشکار و ناپیدا شده است آن قدر پیرایه های گوناگون بخود گرفته است که یافنت آن برای

ما نا ممکن شده است.
مسئله اصلی باز شدن چشم ناپیدای آدمی است تا با حقیقت روبروشود.
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 پرسش از این دیدن و یافنت آغاز می شود و به گفنت و نگفنت و در آخر به بودن ونبودن می 
 رسد .واین که چه اجباری هست وچه ضرورتی در گفنت حقیقت. ودیگر این که آیا آدمی را در

گفنت حقیقت و پای فشردن بر افشای حقیقت آیا تکلیفی هست یا نه.

 اما نکته ای که ذهن پژوهشگر تاریخ را مشغول می کند این است که تبار شناسی حقیقت
 گویی در تاریخ ما کجاست.وچرا ما دستمایه کمی در این زمینه در تاریخ خود داریم و مدام ما

 مشغول مماشات و کتمان حقیقت بوده ایم.و پنهان کردن آشغال ها در زیر فرش های مان و
 شاید علت دیگری هم داشته باشد و آن نرسیدن به آن مرحله از حقیقت که روشنائیش ذهن
 ماراروشن کند و اگر هم این جا و آن جا انواری از حقیقت بر ذهن ما تابیده شده است آن

 چنان دست پاچه شده ایم که قادر نبوده ایم پرده ای را کنار بزنیم چرا که حقیقت پیش از آن که
بنای روبرو را پائین بیاورد باعث فروریخنت باور های خودمان می شده است .

 ما بدالیلی بسیار به این امر نرسیده ایم واگر در جاهایی رسیده ایم از آن تن زده ایم که نسبت
 ما با حقیقت چیست.این پرسش یکی از پرسش های اساسی در تاریخ اندیشه ما بوده است که

تا کنون نتوانسته ایم به آن نزدیک شویم.
 وهنوز نتوانسته ایم به این امر برسیم که حقیقت در وحله نخست چیست و چگونه می توان به آن

رسید و در صورت رسیدن تکلیف ما نسبت به آن چیست و باید با آن چه کرد.
 پرسشی که در همین راستا شکل می گیرد این است که حقیقت گویی آیا در تاریخ ما سابقه ای

 دارد واگر ندارد چرا و اگر دارد کجا .حقیقت گویی به این معنا که تمامی آن چه در سویدای
  ذهنمان است بیرون بریزیم و فاش گویی کنیم .

 پرسشی دیگر آیا ما برای فاش گویی حقیقت وتمام گویی حقیقت واژه ای داریم .اگر داریم
کجاست واگر نداریم از چه روست.

 ما از همان آغاز با دونهاد روبرو بوده ایم که مارا با دار ودرفش یا تکفیر و از آن چه که در
 ذهنمان می گذشته است باز داشته است بهمین خاطر همیشه گفته ایم  زبان سرخ سر سبز را
 می دهد به باد .پس مدام خودرا سانسور کرده ایم ،مدام از گفنت آن چه در اعماق روح مان می

 گذشته است ابا کرده ایم.خب دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد اشاره به این ترس
تاریخی ما بوده است .

 همین ترس باعث شده است که ما به ابهام سخن بگوئیم.از شراب و می ساقی حرف زده ایم
 بگونه ای که هر زمان گرفتار محتسب شدیم بگوئیم این نه آن شراب ومی و ساقی عوام که

شراب و می و ساقی عرفانی ست که ربطی به ام الخبائث و زنان زیبا روی ندارد.
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در این حقیقت گویی ما با چند موضوع سروکار داریم:
کسی که حرف می زند:عامل گفنت یا سوژه

مضمون ؛چیزی که گفته می شود؛باور ونظر گوینده
وشنونده

 رسیدن به حقیقت و دستیابی به آن چه که تاریخاً از ما رو پنهان کرده است امری ساده نبوده
 است.واین سخت ترین مرحله این فاش گویی نیست. ما برای پیدا کردن شنونده فهیم هم دچار

اشکال بوده ایم.

 اما همه این داستان نبوده است ما برای همان مقداری که به حقیقت دست یافته ایم با خطر و
  تهدید روبرو بوده ایم .خطر و تهدیدی که با از دست دادن جان مان همراه بوده است.

۱۶۴

فهم هستی
 فهم هستی باالتر ازفهم اقتصادی وسیاسی  جهان است .عده ای بر این باورند که شاید فهم
 اقتصادی و سیاسی جهان بتواند کمک کند به این فهم ولی عده ای دیگر بر آنند که آدمی باید
 نخست به فهمی از هستی  نائل شود تا بتواند فهم کند انسان بعنوان حیوان کارگر و جهان

 بعنوان انبار بزرگی از کاال با بر چسبی به نام ارزش اضافی یا استثمار بر تمامی آن چه وهن
عظیمی بر کرامت های آدمی ست.

۱۶۵  
چرایی تکرار تاریخی ما

با نگاهی به تاریخ معاصر می بینیم  در تمامی این دوران عمل مردم  ما نه مبتنی بر خرد 
جمعی که در واقع مبتنی بر  عواطف وتمایالت بوده است وعلت آن هم استبداد شرقی دیرپایی 

بوده است که فضای تفکر وتعامل افکار را تحمل نمی کرد وبه همین خاطر ما با دوره های 
استبداد و شورش وناامنی واستبدادی تازه روبرو هستیم ومدام تکرار می شویم و دورخود می 

چرخیم.
 تمایالت  ضد اجنبی  مردم مسبوق به سابقه برخورد های  تاریخی روسیه وانگلستان و سپس

  امریکاست وزمینه عینی تاریخی دارد وآن را نمی توان انکار کرد.
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 دخالت های امریکا وانگلستان هم در تدارک کودتای سی ودو  و اسناد منتشره از طرف خود
 آن ها غیر قابل انکار است واین خود برانگیزاننده عواطف ضد امریکایی  وانگلیسی شدکه در
 نسل بعدی به شکل گرایش  به چپ خودرا نشان داد وبنیان این گرایش نه بر اساس مطالعه که

 بر اساس عواطف بود.
 حال این که عوامل داخلی وخارجی چگونه از این عواطف بهره برداری خاص خودرا کردند

 بحثی دیگر است.
 عامل مهم دیگر که نقشی مهم در تحوالت بعدی داشت اصالحات ارضی بود که باعث شد خیل
 عظیمی از روستائیان به حاشیه شهرها بیایند و بعداً پیاده نظام اصلی انقالب را تشکیل دهندو

 این اقشار از نظر عاطفی بیشتر اسیر عقده های فروخورده خود در مقایسه با اقشار مدرن
 شهری بودند و آن کسانی موفق شدند که توانستند بر این دوعامل مهم در عواطف مردم تکیه

  کنند واز آن به سود خودبهره برداری کنند.
 در یک جامعه توده وار و بدون تشکل ونهادهای علمی  پایدار واسیر استبداد تکرار مجدد این

وقایع دور از انتظار نیست.

۱۶۶

انسان و جامعه

 انسان به عنوان یک موجود جاندار اجتماعی در مرحله نخست تابع نیازهای جسمانی خود
 وتابع اصل جستجوی لذت است و غرایز در این سطح از وجود راهنمای اوست.

 موجودجاندار اجتماعی دارای طرح واره های غریزی برای حفظ نوع زیستی خود است. زنبورها
 ومورچه ها طبق این غریزه گاه خودرا فدای جمع می کنند.

 منشا پدید آمدن وجدان همین طرح واره های غریزی برای حفظ نوع انسان است و با شکل
گیری آگاهی در انسان خودرا به شکل ارزش های اخالقی نشان می دهد.

 وجدان وارزش های اخالقی اما امری ایستا و ثابت نیستند ودر تعامل با محیط مدام در حال  
 تغییرند ولی اصل آن وحدت انسانیت و آگاهی به تکالیف و وظایف مشترک برای زیست همه

همنوعان است.
 زیست در اجتماع در عین دارا بودن فواید زیست جمعی برای تک تک انسان ها همراه با نوعی 

 احساس ترس ازدیگران هم هست. که انسان تابع اصل بقاء را به سمت کسب قدرت برای
 محافظت از خود می راند وناخودآگاه وی را برای بقای خود تابع اراده برای کسب قدرت وپول

 می کند  که قدرت فردی خودرا تقویت کند.
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 در این سطح انسان تابع غرایز  به منظور کسب لذت ویا قدرت برای محافظت از خود است.
 در سطحی باالتر در عرصه نا خودآگاه اجتماعی  نیز کهن الگوها وسنت هایی شکل می گیرد

 که بافت اجتماع انسانی را محافظت کند و انسان ها در اجتماع به صورتی ناخود آگاه مجبور
 به تابعیت از این سنت ها والگوها هستند که بیشتر از طریق تربیت دوران کودکی در ناخود

 آگاه آنان وارد می شود.
 اما بارشد آگاهی فردی هر انسانی از این اعمال ناخود آگاه گذر می کند وبه فردیت خود با
 پرسش از چگونگی وجود خویش پی می برد و در این مرحله بر مسئولیت خویش برای حفظ
 همنوعان آگاه می شود  و از تبعیت از اصل لذت وقدرت برای خود گذر می کند و سنت ها

 وکهن الگوهای فرهنگی  برای حفظ اجتماع را نیز به پرسش می کشد و ازدست تقدیر و جبر
 اجتماعی می گریزد و تابع وجدان آزاد خویش می شود و به گستره آزادی وارد می شود و برای

 شکل دادن به آینده خود ودیگران برای  یک امر واال مهیا می شود.
 به بیانی فشرده از سیطره  قوانین کور غریزی جسم و مکانیسم های روانی و کهن الگوها و
 سنت های اجتماعی می گریزد وتابع هسته معنوی مرکزی وجود خویش می شود تا آینده

 خویش را برای یک امر واال  وبا معناشکل دهد وسهم خویش را نیز برای ارتقاء زیست همنوعان
 خویش به جای آورد و از بندهای اکنون وجود خویش رها شود وامکانات امروز را به واقعیت
 های فردا تبدیل کند تا آن جا که همه اصل  اساسی و طالیی اخالق را در عمل اجرا کنند:

«چنان با دیگران رفتار کن که خود دوست داری دیگران با تو رفتار کنند»

۱۶۷
بقاءاجتماع

 بقا وتکامل اجتماع انسانی باقانون جنگل و پیروی همه انسان ها از اصل لذت وقدرت و تبعیت
 از غرایزامکان پذیر نبوده است و پدید آمدن سنت ها وکهن الگوها وسپس قوانین وبرآمدن

 نیروی هیوالیی قدرت فرای اراده همه ( دولت )برای کنترل اجتماع انسانی ضرورتی تاریخی
 بوده است که از ابتدا به  ابزار دست طبقات حاکم برای سلطه بر همه تبدیل می شود اما این
 همه ماجرا نیست ما ازروی تجارب گوناگون نیک بختی واقعی را در همیاری وخوشبختی همه
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 می دانیم ومنشا این دریافت فطری در همان طرح واره های غریزی برای حفظ نوع انسانی
 است.

 طی تاریخ طوالنی پیروان اصل لذت و اصل قدرت با در چنگ داشنت قدرت دولت ظاهراً همیشه 
 پیروز ماجرا بوده اند اما به صورتی تجربی وشهودی می دانیم که خوشبخت نبوده اند.چرا؟
 شناخت ما از غرایز و مکانیسم های روانی شکل گرفته در بشر و قوانین حاکم بر مناسبات

 اجتماعی بین انسانها هنوز بسیار ناقص است
 ولی می توان این فرضیه را به قوت مطرح کرد که این افراد با نقض قوانین زیست درونی و

 روانی خود و تخریب مناسبات اجتماعی خود دچار تناقضات و جدل هایی می شوند که آن ها
 را علی رغم آرامش وآسایش ظاهری به  کیفری درونی دچار می کند وخوشبختی واقعی از آن
 ها دریغ می شود و آن ها همچون غریق تشنه دردریا باز به دنبال آب شور لذت وقدرت بیشتر

می روند ومدام تشنه تر می شوند.

۱۶۸

قانون ارزش
 با شکست دولت رفاه در غرب و فروپاشی سوسیالیسم اردوگاهی و خاموشی گرفنت مبارزات

 رهایی بخش کشورهای پیرامونی و فرش قرمز پهن کردن همه آن ها برای سرمایه غربی و
 استقبال از آن چه قبالً آن را وابستگی  می خواندند،دیگر قانون مبادله کاال مبتنی بر ارزش

 مبادله قانون اصلی جهان شده است.
 قانون ارزش از افراد خانواده تا نهادهای پیچیده مستقر در جامعه را تحت سیطره خود گرفته

 است و همه چیز تبدیل به کاال شده است ویا به واسطه یک کاال ارزش خودرا بیان می کند.
 برای حفظ ارزش ها نیز باید به مبادالت کاالیی متوسل شد مثل فروش کاالهایی سمبلیک در

 بازار برای  حفاظت از محیط زیست و کودکان بی سرپرست.
 معنای اصلی این جهان در قانون ارزش خالصه شده است وهمه برای تامین معاش در گوشه
 ای از زنجیره تامین مناسبات ایجاد ارزش وتحقق ارزش قرارگرفته اند  وادامه حیات ارزش ها
 در ذهن انسان ها هم با پرداخت پول برای صنعت تبلیغات میسر شده است صنعتی که این

 ارزش ها به سطح یک کاال در میان زنجیره بی پایان کاالها تنزل داده است.
 ایجاد مناسبات  فارغ از این ارزش جهانی که تعیین وتحقق آن کامال در دست کشورهای

 متروپل است در گوشه ای از این جهان ناممکن است والجرم تغییر این مناسبات امری جهانی
 است.
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 آیا یافنت معنایی دیگر برای زیست انسان ها وارائه قانونی بدیل به جای  قانون ارزش برای
مناسبات انسانی در شرایط کنونی اصالً قابل تحقق است ؟

 اکثریت مخالفان این مناسبات در گذشته اکنون به جبر پذیرفته اند که گریز از این قانون و 
الجرم مناسبات سرمایه دارانه میسر نیست.باید روی این پرسش ها بیشتر و بیشتر خم شد.

۱۶۹   
فلسفه

فلسفه با پرسش های بنیادین آغاز می شود .پرسش هایی که هدفش رسیدن به درک عمیق تر 

از مفاهیمی نیست که ما در زندگی روزمره با آن روبروئیم هدفش درکی بنیادین از مفاهیم 
است.

کار فلسفه ارجاع به مرجعی خاص ؛دینی و غیر دینی نیست.
استدالل فلسفی دالیل و مستنداتش رابا خود می آورد، در نحوه استدالل و منطقی که بکار می 

برد و می خواهد با ترازوی عقل و خرد آن را ارزیابی کند نه چیز دیگر.
کار فلسفه جستوجو ست برای رسیدن به بنیادی ترین نوع از ادراک عقالنی پس در جستوجوی 
خود به چگونگی شناخت می رسد وامکان شناخت ودانسنت و ماهیت مشاهده ، تجربه وادراک .

۱۷۰

تنقیح مفاهیم
ریخنت مفاهیم نو درقالب کهنه که سنت بود کاری که در مشروطه شد و از آن بعنوان تقلیل 

گرایی مفاهیم یاد می شود راهی بسوی آگاهی نبود واگر این چنین نشان داده شده که راهی 
به آگاهی دارد این آگاهی کاذب بود.

هرچند بعضی دیگر بر آنند که نسل نخست مشروطه خواهان بوجه مصلحت دست به این کار 
زدند تا جناح راست سنت را نترسانند وبا این همه آن جناح تحمل همین حد را نکردد و کار را 

به جنگ و قتال کشاند تا این که علمای نجف رضایت به مرگ او دادند.
بهر روی شکی نمی توان کرد که این تقلیل گرایی راه بجایی نبرد و نتوانست به باطن تجدد راه 

پیدا کند که پیدا کردنی هم نبوداما باید دست بیک خانه تکانی تاریخی زد .
تنقیح مفاهیم پاکسازی ذهنی ماست. هرچند عده ای بر این باورند که ما هنوز وارد این مرحله 

نشده ایم.
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۱۷۱

زوال اندیشه ؛ماهیت وریشه هایش

در مورد این که ریشه انحطاط  اندیشه ما کجاست ،ماهیتش چیست هنوزجمهور علما به درک 
واحدی نرسیده اند.

نخست مبدأ زمانی آن است .عده ای این مبدا را از حمله مغول می گیرند و عده ای دیگر به 

دروان خیلی قدیم بر می گردند.
در مورد عامل انحطاط هم درک واحدی نیست .عده ای یک عامل را عمده می گیرند وعده ای 

دیگر انحطاط را چند عامله می دانند.
در مورد خاستگاه آن عده ای عامل انحطاط را داخلی می دانند و عامل خارجی را کاتا لیزور 

آن به بحساب می آورند و عده ای دگر بر عامل خارجی تکیه می کنند.
پرسش اصلی این است که چرا ما به درک واحدی از تاریخ خود نمی رسیم تا بدانیم خاستگاه 

وریشه انحطاطکجاست؟

سه دیدگاه
سه دیدگاه قابل بررسی تا کنون ارائه شده است:

دیدگاه نخست :بر آن است که حمله مغول باعث شد نظام اندیشیدگی ما از بین برود وبا حاکم 
شدن قشری گری جامعه از درون و مغز تهی شود.

ما درقرن پنجم دوران آل بویه با فرصتی برای زایش و بر آمدن روبروئیم اما با آمدن قبایل 
جنگجوی ترک از طرف خلیفه برای سرکوب جنبش های استقالل طلبانه ایرانی این دوران به 

پایان خود می رسد و سالجقه روی کار می آیند.
با روی کا رآمدن سلجوقیان جریانی قشری که در راس آن امام محمد غزالی است سر بیرون 
می آورند .احیاء علوم دینی غزالی بمعنای پایان دوره خرد گرایی ایرانی بود. و جامعه از نظر 
نظام اندیشگی وارد دوران تصوف می شود. وهمین طور می آید  تا حکومت دینی قزلباشان 

صفوی وبه خواب رفنت یکباره جامعه در روزگاری که اروپا در حال بیدار شدن وبر خاسنت است  
واوج این انحطاط پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی است که در هجوم محمود افغان با 
پخنت آش می خواست لشکریان او را تار و مار کند.و باالخره مجبور شد از اصفهان خارج 

شود وتاج بر سر محمود افغان گذارد.
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دیدگاه دوم:تاریخ انحطاط و خاستگاه آن را از روزگار بر آمدن زرتشت می داند و دینی شدن 
پیکره فرهنگی ما را دلیل اصلی انحطاط می داند و حمله مغوالن و تازیان را کاتالیزور های این 

انحطاط به حساب می آورد .
دیدگاه سوم:این دیدگاه تاریخ و علت انحطاط را  حمله تازیان می داند.

۱۷۲

فردید و جالل آل احمد
فردیداستاد پر آوازه  فلسفه در دانشگاه تهران در دهه چهل بر این باور بود که جالل غربزده 

مضاعف است.ببینیم  فردیدچرا براین باور بود.

 سنتگرایی پدیده ای است غربی ودردرون آن تمدن و در واکنش به آن تمدن بوجود آمد.بواقع یک
 اعتراض بر تجدد بود .

 و درحوالی قرن هجدهم و نوزدهم شکل گرفت و معنایافت.
اما سنت گرایی در جوامع شرقی از جنس و سنخ دیگری بود. وربطی به آن سنت گرایی که 

واکنشی به تجدد بود نداشت . جامعه ای که هنوز وارد دوران تجدد نشده است نقد تجددش چه 

معنایی دارد.
سنت گرایی برای جوامع شرقی یک نوع غربزدگی تلقی می شد. 

 فردید از آن رو به جالل  غربزده مضاعف می گفت چون هم غربزده بود و هم نمی دانست که
غربزده است.

 انتقاد سنتگرایان غربی از آن رو بود که با آن چه اتفاق افتاده بود موافق نبودند و می خواستند
کژی ها را تصحیح کنند  وبر آن بودند که چیزهایی را به عنوان سنت باید حفظ کرد.

 درحالی که در جوامع  پیرامونی و ایران دهه چهل وپنجاه مساله این بود که جامعه ای که هنوز 
وارد مدرنیته نشده است چگونه می خواهد مدرنیته را تصحیح کند.

 مادر آن روزگار باید می دیدیم که چه چیزی داریم و چطور می توانیم با مدرنیته کنار بیاییم. 
این مساله مابود وهم اکنون هست.

۱۷۳

دانشگاه وبی عملیش

گفته می شود
هنوز یک تاریخ علمی از خودمان ننوشته ایم.
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دانشگاه در این صد سال نتواسته است تولید دانش کند.

در یک بن بست تاریخی گرفتار شده ایم
 این پرسش ها پرسش هایی درست و بنیادی ست اما مهم این است که ما چه پاسخی به آن ها

 می دهیم.
 این حرف درستی است که ما تا کنون موفق نشده ایم یک تاریخ علمی از آن چه که بر ما رفته
 است بنویسیم برای این که ابزار آن را نداشته ایم . یکی از این ابزار دانشگاه بوده است که
 کارش تولید دانش است و در تمامی این سال ها تولید آن چنانی نداشته است واین نازایی

علت دارد.
 البته آن هایی که می گویند که ما هنوز دانشگاه نداریم منظورشان حضور اسمی و رسمی

دانشگاه نیست  بلکه بمعنای مکانی برای تولید دانش نظر دارند.

 از روز نخست در تقسیم کارجهانی ازآن جا که ایران در جایگاه تولید و صادرات موادخام 
گذاشته شد.دانشگاه هم بعنوان مکانی برا ی تربیت تکنیسین های ماهر سازماندهی شد .

جدا از آن که از روز نخست این نهاد برای تولید دانش سازماندهی نشده بود درک استبدادی و 
آمرانه مدرنیته در آن روزگار فقط و فقط دنبال تربیت کارشناسانی کار بلد برای راه اندازی 

سیستم دولتی اش بود .

اما در مورد گرفتارشدن در بن بست تاریخی  باید گفت راه خروج از این بن بست ازتعیین 
تکلیف با گذشته تاریخی  مان می گذرد.

اشکال اصلی کار درآن است که ما از تاریخ گذشته خود به شکل علمی چیز زیادی نمی دانیم 

وچون نمی دانیم تکلیف مان با خودمان روشن نیست.

۱۷۴ 
خاستگاه ناسیونالیسم درایران

گرایشات ناسیونالیستی را باید ذیل حکومت پهلوی اول دنبال کرد.گروه هایی اجتماعی که 

بواسطه اقدامات متجددانه پهلوی ایجاد شدند و در ساحت اجتماعی ایران گرداننده نهاد های 

جدیدی مثل دانشگاه و ادارات دولتی  وارتش بودند.
اقشار متوسطی که حول انکشاف سرمایه داری در ایران بر وبال می گرفتندوبا نگاهی که به 

غرب داشتند خواهان باز گشت به دروان پرشکوه گذشته بودند. 
اینان هرچنداز نظر ایدئولوژی متاثر از اندیشه های غربی بودند اما نگاهشان به هویتی بود که 

در طول تاریخ به نام ملیت شکل گرفته بود.
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هویت ملی
بعد از سقوط امپراطوری معظم ساسانی ومقاومت های سازمان یافته و پراکنده که در مجموع 

دوقرن طول کشید.تنها طبقه ای که توانست خود را حفظ کند طبقه دهقانان بود.
 دهقانان ،دهقان به معنای امروزی نبودند بلکه بازماندگان اشراف متوسط زمیندار ایرانی 

 بودندکه در زمان اصالحات مزدک پروبال گرفتند و بنوعی زمینه حمایتی مزدک را اینان فراهم
 می کردند وبعد از قلع وقمع مزدکیان انوشیروان صالح دید دست به ترکیب اینان نزند و آنان را

به پایگاه خود تبدیل کند.
این طبقه با قیام ها و عقب نشینی هایش خودرابه شرق ایران رساند . بعد ها خاستگاه حکومت 
های ایرانی شدند و در قرن سوم ببعد پایه های اصلی جبهه پایداری و رستاخیز فرهنگی ایران 

هم اینان بودند. دوران زرین و رستخیز ایرانی در فاصله قرن سوم تا ششم بر حمایت مادی و 
معنوی هم اینان می چرخید و نهضت شعوبیه که نهضتی ضد عرب بود نه ضد اسالم 

خاستگاهش هم اینان بودند. 

از یاد نبریم که هم اینان بودند که زبان فارسی را حفظ کردندوخالق بزرگترین شاهکار ملی 
دهقان زاده ای بنام ابولقاسم فردوسی بود. 

 این جریان از آن جا که موقعیت قوی به لحاظ اجتماعی، ثروت، دانش، تربیت و فرهیختگی
 داشت توانست خودرا تداوم ببخشد و با دانش و فراستی که داشت توانست نفوذ سیاسی و

 اجتماعی پیدا کند وبا نقشی که در اداره امور داشت توانست دیوان محاسبات و دیوان صدارت
را بدست گیرد و سعی کند به نوعی شکوه و عظمت از دست رفته را احیاء کند.

      چیزی که به نام هویت ملی گفته می شود توسط اینان شکل گرفت ،باز سازی شد و تداوم یافت.
 خاندان برامکه و نوبختی از همین دهقانان بودند که به لحاظ موقعیت اجتماعی و فرهنگی که
 داشتند وحکومت های وقت نیازمند کمک های آنان بودند وارد سیستم سیاسی موجود شدند و

مدل حکومت را مطابق سیستم ساسانی احیاء کردند.
این حضور فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی است که مدام خودرا بازسازی می کند و از پس هر 

هجومی بر می خیزد و سعی می کند مهاجمان صحرا نشین رااز هرسنخ  در فرهنگ خود 
مستحیل کندوایرانیت را با زنده نگاه داشنت آئین ها و باور هایش تداوم ببخشد. 

بواقع اهم اینان بودند که اشغال را بر نمی تافتند و سعی کردند با امکاناتی که در اختیار 
داشتند؛زبان و فرهنگ خودرا به عنوان یک هویت مستقل احیاء کنند.واجازه ندهند با ایران آن 

برود که با مصر قبطی رفت و به تمامی عرب شد .
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۱۷۵

آدمی و ارزش هایش
آدمی با ارزش هایش به مسائلی که در دور ونزدیکش می گذرد نگاه می کند و با همین ارزش 
هاست که به پرسایی می رسد.پرسش می کند وبرای دانسته ها و ندانسته هایش نظریه می 

سازد .
مجموعه ارزش های آدمی ست که به فکرش جهت می دهد  و چهارچوب فکر او رامی سازد. 

آدمی با مجموعه ارزش هایش موجودی یگانه می شود که  سمت وسوی مشخصی دارد و این 
سمت و سو کنش اورا آگاه وناخود آگاه تعیین می کند.

اگر آدمی این مجموعه ارزش ها را نداشته باشد راه را گم می کند و چاه را از چاله و راه را از 
بیراه تشخیص نمی دهد.

 
۱۷۶

چرا بازار ملی در مشروطه  بوجود نیامد
انقالب مشروطه درحالی خودرا برای تسخیر قدرت ویا الاقل شرکت در قدرت ویا محدود کردن 

قدرت آماده می کرد که دراقتصاد طبقه متوسط که سوداگران باشد سهم ناچیزی داشتند 
وبیشتر محدود می شدند به سرمایه تجاری که از رادیکالیسم محدودی برخوردار بود وهم اینان 

بودند که با دست باالیی که در انقالب داشتند انقالب را به مسلخ بردند و با اشراف قاجار به 
سازش رسیدند و سوت پایان انقالب را زدند.

از سویی دیگر انقالب بنیه فکری چندانی هم نداشت.پس قادر نبود تا خواسته های خودرا به 
هژمون فکری غالب تبدیل کند.و دو حریف قدرتمند داشت که اجازه عرض اندام به او نمی دادند 

؛نهاد سلطنت و نهاد مذهب.که میانه خوشی با دگرگونی امور نداشتند.
 اما شکل نگرفنت بازار ملی هم بر می گشت به دوران صفویه ،حکومت عقب افتاده ای که به فهم
 زمان مجهز نبود و می خواست تمامی امور حتی تجارت خارجی و صدور ابریشم را خود قبضه

  کند واجازه نمی داد طبقه سوداگر پر وبالی بگیرد ونهاد بازار به برنایی برسد.
 سایه سنگین دولتی مستبد وهمه چیز خواه معضل بزرگ بازاروشکل گیریش بعنوان یک نهاد 

مستقل دردوران صفویه بود.

 از یاد نباید برد که شکل گیری بازار ملی منوط است به محترم بودن سرمایه خصوصی در
 حالی که بخش خصوصی در زیر فشار دسپوتیسم شرقی امکان رشد وبرنایی نداشت .
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اگر دراروپا نهاد بازار شکل می گیرد بخاطر آن است که این نهاد از سوی دولت ها برسمیت 
شناخته می شد و بخش خصوصی در سیاست و اقتصاد دست بازی برای هنر نمایی داشت. 
ورابطه دولت وبخش خصوصی مبتنی برقانون بود . در حالی که در ایران از دیر باز هیچ حریم 
امنی برای بخش خصوصی نبود وهر آن خشم سلطان می توانست دودمان یک خانواده معظم 
در حد صدراعظم را بر باد دهد و تمامی زندگیش به نفع شاه مصادره شود. داستان حسنک 

وزیر وامیر کبیرمعرف حضور همگان که هست .
بازار ملی ونهادهای مدنی در زمان رضا شاه

تیم اقتصادی رضا شاه داور و تیمور تاش جدا از آن که به اقتصاد دولتی باور داشتند ومدل 
توسعه شان مدلی بیسمارکی بود .بخش خصوصی هم از آن بنیه ای برخوردار نبود تا بتواند 

بدون کمک دولت روی پای خود بایستد و اقتصاد را از فئودالیسم روی ریل سرمایه داری 
بیندازد و باایجاد نهادهای مدنی بخواهد در قدرت سهیم شود.

این ضعف تا آن جا بودکه رضا شاه در نیمه های سلطنتش باندازه کشور سوئیس زمین 
درملکیت خود داشت و بیشتر کارخانه های جدید متعلق به او بودند.

بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد و به تبع آن در سیاست و قدرت داشت و زندگی و 

دارایی هایش در معرض خطر مداوم بود. سرنوشت داور و تیمور تاش آینه تمام قد وضعیت 
بخش خصوصی در یک حکومت بناپارتی ست .

۱۷۷

ریشه های خود کامگی

 بحث اصلی این است که ریشه های خود کامگی در ایران چه بوده است .و اندیشه در کلیتش 
تا کجا در دوام وقوام این خودکامگی نقش داشته است .

دوام وبقا خودکامه گی درایران جدا از ریشه های اقتصادی و سیاسی اش که توضیح خاص 
خودش را دارد نقش اندیشه در دوام وبقا آن بال انکاراست. خودکامگی جدا از آن که در وحله 

نخست با زور عریان معنا و فهم می شود نیاز به مشروعیت دارد تا پذیرفته شود تا ادامه پیدا 

کند .این جاست که پای اندیشه در هژمون کردن آن پیش می آید . و این هژمون کردن به 
معنای آن ست که پذیریش عام  در تحمل و قبول این خودکامگی ایجاد کند.

خودگامگی خود خاستگاه و علت اندیشه استبداد پذیر هم هست .
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 واین که بعضی می گویند : خودکامگی سیاسی در ایران علت و خاستگاه خودکامگی در قلمرو 
اندیشه است حرف درستی است باید بیشتر روی آن خم شد.

درتوضیح استبداد شرقی، قدیم ترین متنی که ارائه شده است و مناقشه هم برروی آن هست 

نظریه شیوه تولید آسیایی  مارکس است.
 مارکس تاکید می کند بر سرزمین های بی آب و کم آب و اهمیت سیستم آبیاری دولتی دربر 

آمدن دولت های بزرگ و استبدادی .
 هر چند عده ای برآنند که برای برآمدن این امپراطوری های مستبد جز مسئله آب عوامل 

دیگری هم نقش دارند و آن امنیت و بعد فرهنگ است .
هجوم مدام قبایل ،حفظ و بر قراری امنیت در بطن خود دولت های مقتدری را می طلبید تا از 
مرز های سیاسی و جغرافیایی حفاظت کند و برای چنین سرزمین هایی آزادی در نوبت بعد 

قرار می گرفت .و عامل سوم نقش فرهنگی بود که می توانست پذیرش حکومت های استبدادی 
را قابل قبول کند. 

 درقرن پنجم ببعد در استقرار خودکامگی دو عامل نقش داشت:
 ۱-برآمدن سلسله هایی از اقوام مهاجر ترک

۲-دریافتی قشری از دیانت توسط اهل سنت و جماعت
دستگاه اندیشه ساز خالفت  دستگاهی قشری ومتحجر  بوداز سویی دیگر کسانی که به قدرت 

می رسیدند و اسالم می آوردند ریشه در قبایل بیابانگرد داشتند و زمینه مساعدتری در میان 
آنان برای پذیرش برداشت قشری از دین بود.

در دوران بعد و و آمدن مغول ها واز بین رفنت ساخت اقتصادی در ابعاد وسیع توان ذهنی و 
جسمی مردم تحلیل رفت و شکست پشت شکست و بر آمدن اندیشه های اهل تصوف مزید بر 

علت شد و بر ثقل ویرانی افزوده شد.

۱۷۸

انجمن شاهنشاهی فلسفه
این انجمن با پیشنهاد سید حسین نصر و تقبل هزینه هایش توسط فرح راه اندازی شد.

 نخستین هیئت امنایش افراد ذیل بودند:، دکترسید حسین  نصر،:دکتر مهدوی،دکتر مهدی
 محقق، مطهری،طباطبایی،محمود شهابی و زریاب خویی.

محمود شهابی نام انجمن شاهنشاهی فلسفه را پیشنهاد داد و این اسم ماندگار شد.
این انجمن در دهه پنجاه به عنوان ارگان غیر رسمی سنت گرایی ایفای نقش می کرد .  
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 این سنت گرایی از نظر اجتماعی نوعی محافظه کاری جدید بود  که با جریان هایی از دیانت
 قشری و عرفان مبتذل پیوندی بر قرار کرده بود.

کار این انجمن علی الظاهر پیشبرد امر فلسفه در ایران بود وانتشاراتی هم داشت . اما با 
نگاهی به کار هایی که این انجمن منتشر کرد بخوبی جایگاه سنت گرایی این انجمن را می 

توان دید.
 سید حسین نصر که گفته می شود نوه دختری شیخ فضل اهلل نوری است علیرغم ظاهر مدرنش
 مردی بغایت سنت مدار بود وهست ودر آن روز گار در پی آن بود یا سلطنت را دینی کند و یا

 دین را به سلطنت بیاراید و در هردو حال با غرب وتمدن غرب بغایت دشمن بود هر چند از
 زندگی در غرب که سمبل تمامی بدی ها بود نمی توانست ونمی تواند دل بکند وآنچه نسخه می

 پیچد برای دیگران است اما هم چنان مشیر و مشار جریانات مختلف است.

۱۷۹
وقت خوش پرسایی

راز ها، نماد ها ،تابو ها واسطوره  هاتمامی چیز هایی ست که ما را درمیان گرفته اند 
واز ما می خواهند که با آنان سخن بگوئیم .اما برای سخن گفنت با آنان باید نخست 

زبان آنان رابیاموزیم وبرای آموخنت باید عزم خودرا جزم کنیم و به آن شهامت و 
بزرگواری برسیم که نخست ذهن خودرا از آموزه های تاریک پاک کنیم و باور کنیم هم 

اکنون از مادر بدنیا آمده ایم . 
این تولد هر چند بسیار دیر است برای ما که از فرط کهنسالی در حال احتضاریم  اما 

تولد و رخدادی میمون است .

۱۸۰
داِد نستانده تاریخ

کژی و کوژی و گوریدگی حقایق ومدفون کردن راستی در زیر خروار ها دروغ زائیده یک 
جامعه طبقاتی است .زائیده یک تاریخ طبقاتی است.

زبان سلطه در تک تک مفاهیم و واژه هایش برای بخدمت درآمدن وتوضیح همین مناسبات 
خلق می شود.
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و خط برای نوشنت در چنین جوامعی نه برای رهایی و روبرو شدن برهنه با هستی در 
تمامیتش که برای واژگونه نشان دادن حقایق خلق و ابداع می شود.

بیهوده نیست که در چنین جوامعی است  با نوشنت و کتابت برای آگاهی و رهایی ونشان 
دادن زندگی به عنوان امری که چه گونه هست و چگونه بایدباشد با عداوتی سهمکین 

روبرو می شوند.
مناسبات سلطه نگاهش به انسان بعنوان موجودیتی انسانی نیست. انسان در این 

مناسبات ابزاری ست که برای کاری و هدفی خلق شده وباید برای حفظ مناسبات حاکم 

از آن سود جست .
رابطه آدم با آدم نه بعنوان رابطه دوانسان برابر که بعنوان حاکم ومحکوم ،برده و اربا ب 

تلقی می شود .
در چنین مناسباتی که وهن  انسان  است، انسان استثمار می شود و جانش و روحش و 

رویایش مورد تعرض قرار می گیرد ودادخواهیش به هیچ گرفته می شود و اعتراضش و 

صدایش ناشنیده می ماند.

در چنین جوامعی دادخواهی ناممکن است ،ناممکن و بی فرجام است . راه بجایی نمی 
برد.نظام قضایی موجود است اما برای حفظ منافع طبقه حاکم سامان داده شده است. 

راهی بسوی داد در این قوانین نوشته ونانوشته باز نمی شود.
روزنه ای برای دادخواهی نیست و اگر هم باشد بزودی بسته می شود.

بهمین خاطر است که مردمان چنین جوامعی در انتظار روز داوری بسر می برند تا آن که 
باید بیاید بیاید و جهان را به عدل وداد کند.وداد نستانده تاریخ را از نظام سلطه بگیرد. 

ایـن انـتظاررویـایـی بـر آمـده از تـاریـخی طـبقاتـی و انـسانـی لـه شـده در یـک نـظام سـلطه اسـت 

کـــه مـــدام در ســـوخـــت و ســـازی پـــنهان خـــودرا بـــاز ســـازی مـــی کـــند تـــا روزی کـــه نـــجات دهـــنده 
بـیایـد و داد نسـتانـده گـذشـته را لـباس امـروزی بـپوشـانـد وگـذشـته از یـاد رفـته را بـعنوان آیـنده 

نیامده نشان بدهد.
انـسان بـرای بـرجسـنت از نـظام طـبقاتـی و بـی روزن لحـظه شـماری مـی کـند.تـا از ایـن جـهان 

مــــتناهــــی و زشــــت و زمــــخت نــــظام ســــلطه بــــه جــــهان بــــی انــــتها و نــــرم و لــــطیف رهــــایــــی راهــــی 

بجوید.  
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۱۸۱
نهضت عدم خشونت گاندی

در آئـــین هـــندو دو آمـــوزه آهـــیمسا ؛پـــرهـــیز از خـــشونـــت و ســـاتـــیگرا؛ســـماجـــت و پـــافـــشاری بـــر 
حقیقت هست  که گاندی نهضت خودرا بر این دوپایه استوار کرد.

امـا بـایـد دیـد کـسانـی کـه در کـشور هـای پـیرامـونـی شـعار عـدم خـشونـت مـی دهـند در سـاخـت 
تــاریــخی و فــرهــنگی شــان چــنین مــفاهــیمی وجــود دارد ؟.اگــرهســت کــجاســت و اگــر نیســت از 

چه روست .
اگر نیست پس چگونه و بر چه مبنایی شعار عدم خشونت می دهند.

پیکره فرهنگی هوای منتشری است که همه را در خود گرفته است از حاکم تا محکوم.
در ایـن فـرهـنگ مـفاهـیمی اسـت کـه حـاکـم و مـحکوم بـا آن مـی انـدیـشند و دنـیای خـودرا شـکل 

می دهند و معنا می کنند.
در فـــرهـــنگی کـــه آهـــیمسا و ســـاتـــیگرایـــی وجـــود نـــدارد چـــگونـــه مـــی تـــوان نـــهضت عـــدم خـــشونـــت 

راشکل داد.

در فرهنگی که جزمیت آئینی وخشونت قومی بیداد می کند چه جای آهیمسا و ساتیگرای.
بـیهوده نیسـت کـه تـقیه بـعنوان یـک تـرم آئـینی پـارادیـم اصـلی فـرهـنگ قـومـی اسـت و مـدام گـفته 
مـی شـود زبـان سـرخ سـرسـبز مـی دهـد بـه بـاد  کـه درواقـع خـبر از بـادی مـی دهـد کـه مـرگـبار 

است .

دردرازنـای تـاریـخی کـه تـساهـل و مـدارا جـایـی نـداشـته اسـت و شـمع آجـین و بـه تـوپ بسـنت و 
قـطعه قـطعه کـردن امـر رایـجی بـوده اسـت مـعلوم اسـت کـه تـولـرانـس بـعنوان یـک مـفهوم کـلیدی 

شکل نمی گیرد.
دیـالـکتیک مـبارزه از درون مـبارزه رودر رو بـوجـود مـی آیـد و شـدنـی نیسـت کـه الـگوی بـر آمـده 

از یک فرهنگ و یک جغرافیای مشخص را بخورانیم به محیطی دیگر.
بـایـد دیـد چـه آمـوزه وسـالحـی خـشونـت را بـه تسـلیم وادار مـی کـند.و آنـتی دوت خـشونـت آئـینی 

چیست .

ســــاتــــیگرای در جــــامــــعه ای انــــدیــــشه ســــاز ودوران ســــاز اســــت کــــه حــــقوق انــــسان بــــه رســــمیت 
شناخته شود وزیسنت هر انسان بعنوان حقی بدون خدشه به حساب آید .
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وقـتی پـافـشاری بـر حـقیقت جـز مـرگ آن هـم مـرگـی بـی حـاصـل نـتیجه ای نـدارد هـمانـطور کـه 
تا کنون نداشته است پس دیگر چه جای ساتیگرا.

۱۸۲
زن به عنوان ناموس

در جـوامـع نخسـتین ومـادر سـاالرنـقش زن نـقشی اصـلی بـود و فـرزنـدان بـعنوان مـادرشـناخـته 
می شدند و پدر نقشی نداشت.

امــا بــا ورود بــه دوران کــشاورزی و بــرتــری نــقش مــرد بــعنوان مــوتــور محــرک زنــدگــی و بــا ورود 
بـه دوران تـک همسـری زن جـزئـی از دارایـی هـای مـرد بـه حـساب مـی آمـد وحـالـت شـیئت بـخود 

می گرفت.
گـذاراز جـامـعه زن سـاالر بـه جـامـعه مـرد سـاالر گـذاری اجـتناب نـاپـذیـر بـود کـه انـسان تـوانسـت 

مسئله دارایی هایش را بعد از مرگ خود سامان دهد .

در دوران زن سـاالری بشـر بـا مـرگ مـرد دارایـی هـای مـرد بـه خـانـواده مـرد مـنتقل مـی شـد و 
فـرزنـدان سـهمی نـمی بـردنـد .بـا ایـن گـذار و نـامـیده شـدن فـرزنـدان بـنام پـدر ثـروت بـه فـرزنـدان 

منتقل شد و زن نیز بخشی از این دارایی ها به حساب می آمد.
از ایـن دوران بـبعد از اسـت کـه دوگـانـه نـامـوس -غـیرت یـک بـر سـاخـته اجـتماعـی مـی شـود کـه 
رنــگ تــعصبات بــدوی و قــبیله ای بــه خــود مــی گــیرد تــابــتوانــد زن را بــعنوان بــخشی از دارایــی 

هـــای مـــرد از تـــعرض غـــیر مـــصون بـــدارد در دروان هـــای بـــعد ایـــن بـــر ســـاخـــته اجـــتماعـــی ُمهـــر 
طبقاتی نیز می خورد و ثقل سنگین تری می یابد .

زن بـعنوان نـامـوس زاده یـک جـامـعه مـرد سـاالر و طـبقاتـی اسـت کـه تـرجـمان شـیئیت و مـالـکیت 
یـک انـسان تـوسـط یـک انـسان دیـگر را دارد وبـا اضـمحالل طـبقات از فـرهـنگ انـسانـی نـاپـدیـد 

خواهد شد.

۱۸۳
داستان فرقه دموکرات

در ایــن داســتان بــایــد دیــد فــرقــه چــه مــی خــواســت . شــوروی در پــی چــه بــود و شــاه وقــوام چــه 
می خواستند.
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شـــــوروی در پـــــی مـــــنطقه حـــــائـــــل امـــــن در کـــــنار مـــــرزهـــــایـــــش بـــــود و کـــــمی نـــــفت بـــــعنوان غـــــنیمت 
جـنگی.بـدنـبال تجـزیـه هـم نـبود چـه بـه لحـظ تـوازن قـوا درسـطح جـهانـی وچـه بـه لـحاظ اهـدافـی 

که داشت.
شـوروی بـا نـگاه داشـنت ارتـش سـرخ در ایـران و حـمایـت ضـمنی اش از فـرقـه هـدفـی جـز چـانـه 

زنی و گرفنت امتیاز از ایران نداشت.
ووقـــتی قـــول نـــیم بـــند قـــوام را بـــرای نـــفت گـــرفـــت نـــه تـــنها ازایـــران رفـــت بـــلکه بـــا گـــرفـــنت ســـالح و 

مستشارانش کمر فرقه را شکست.

فرقه بدنبال خود مختاری بود و در صورت ممکن نبودن خودگردانی محلی.
و از حــضور ارتــش ســرخ و حــمایــت شــوروی بــعنوان فــرصــتی بــرای بــاز ســازی آذربــایــجان و 

گسترده کردن حمایت های مردمی خود بود.

شــاه و قــوام بــدنــبال ســرکــوب فــرقــه و هــر خــواســت دمــوکــراتــیک دیــگر بــودنــد. درکــادر یــک دولــت 
دیکتاتور ووابسته  هیچ حقی نمی گنجید. 

دشمنان فرقه

 عوامل سازمان یافته فئودال های فراری،تاجران بزرگ ،روحانیون زمیندارو مخالف تقسیم
 زمین و مخالف حق رای زنان ،ناسیونالیست های میان تهی  تمامی کسانی که بنوعی از

حضور سیاسی و اجتماعی فرقه آسیب دیده بودند.

 فرقه دشمنانی هم در بیرون آذربایجان داشت ؛دسته های اعزامی از محافل فاشیست و
دسته های اعزامی از سوی دولت و ارتش.

شروع کشتار
 چراغ سبز کشتار را شوروی داد .با بسنت قراردادنفت با قوام و فشار برفرقه برای

 سازش با قوام وکوتاه آمدن در کارها و در آخر گرفنت سالح های سنگین از فرقه و بردن
مستشار های نظامی اش از ارتش فرقه. تمامی این اتفاقات از چشم تهران دور نبود .

 برای سر بریدن فرقه از مدت ها قبل دشمنان فرقه شمشیر های شان را تیز کرده بودند و
منتظر فرصت مناسب می گشتند.

 کلید کشتار را قوام زد نخست با گرفنت زنجان و بعد با فرستادن ارتش به تبریز برای
برقراری آرامش در انتخابات که رویه کار بود .

�188



 فرقه وارد جنگ مرگ وزندگی خود شده بود.وتصمیم داشت مقاومت کند اما این خواست
 شوروی نبود پس با یک کودتا پیشه وری و پادگان و جهانشاهلو عزل و به شوروی تبعید
 شدندو رهبری فرقه بدست بیریا و دکتر سالم اله جاوید سپرده شد که از مدت ها قبل با
 تهران سر وسری داشت. ارتش در نزدیکی های تبریز پا شل کرد تا دشمنان فرقه کار

 خودرا بکنند و فرقه را قتل عام کنند.
 آن هایی که می توانستند به شوروی گریختند .آنهایی که می توانستند راه کوه و بیابان

 را در پیش گرفتند وآن ها که ماندند توسط اوباش قتل عام شدند. سرهنگ زنگنه دادستان
 ارتش جنایت را تمام کرد. در جایی ارتشبد فردوست از ۳۰۰۰ نفر بر چوبه دار یاد می

کند.
 نجات آذربایجان در نزد پان ایرانیست ها چیزی جز قتل عام مردم بیگناه  آذری نبود

 ونیست.
مانیفست فرقه

 فرقه راز پنهانی نداشت هر آن چه می خواست در بیانیه ۱۲ شهریور به روشنی روز
نوشت و الباقی را در کارنامه عملی خود محقق ساخت.

 احیای هویت ملی؛ حق خودمدیرتی در سرزمین آذربایجان؛ حق انتخاب مسئوالن و
 مدیران ایالتی و والیتی  از میان اهالی؛ داشنت مجلس نمایندگان منتخب مردم

 آذربایجان؛ حق رای به زنان ؛ شرکت دادن زنان در کارهای اجتماعی؛ داشنت سهم
 نمایندگان متناسب با جمعیت آذربایجان در پارملان تهران؛  آموزش به زبان ترکی  تا

 کالس سوم و از آن پس به هر دو زبان ترکی و فارسی؛ مکاتبات و مکاملات در ادارات و
 مدارس و دادگاه های آذربایجان به زبان ترکی؛ انتشار روزنامه ها و مطبوعات و کتاب

 ها و برنامه های رادیوئی به زبان ترکی؛ مبارزه با بیسوادی؛ ایجاد دانشگاه های
 پزشکی، کشاورزی، دانشسرای تربیت معلم؛ ایجاد کتابخانه و قرائتخانه عمومی؛

 درخواست اختصاص بیش از نیمی از در آمد ارسالی به مرکز، به مصرف نیازمندی های
 خود آذربایجان؛ مدیریت دولت دموکرات بر روابط مالک و رعیت به نحوی که دهقان زندگی

 شایسته ای داشته و مالک نیز به ادامه کارش امیدوار باشد؛ تقسیم امالک مالکانی که
 فرار کرده اند و یا درآمدهای حاصل از دسترنج دهقانان را در تهران صرف خوشگذرانی

 می کنند . حمایت از سندیکای کارگری و حقوق کارگران؛ پائین آوردن قیمت ارزاق ؛
�189



 احداث سیستم های آبرسانی به شهر تبریز؛  احداث بیمارستان و اقداماتی در راستای
 بهبود وضعیت بهداشتی و سالمتی مردم؛ احداث جاده ها و خیابان های جدید؛  آغاز

 آسفالت کردن خیابان ها؛ تاسیس رادیو تبریز؛ افتتاح نخستین سالن تآتر؛ ایجاد موزه و
باغ و فضای سبز در شهر تبریز .

۱۸۴
توضیح شر در انسان های اخالق مدار

 پرسش این است چگونه می شود آدم هایی که در زندگی عادی پدری  مهربان و همسایه
 ای دل رحم و صاحب فرهنگ است. بمحض این که به سر کار خود حاضر می شود

 جالدی به تمام معنا می شود.چه مکانیسمی در روح وروان این چنین آدم ها عمل می
کند.؟

نگاه کنیم و ببینیم چگونه یک فرد در فاصله زمانی و مکانی هویتی دو گانه می یابد:
توجیه جنبه های غیر اخالقی عمل

پنهان شدن در پشت اهداف متعالی
پاک کردن زمین از گناهکاران

  بکار بردن واژه های گمراه کننده برای عمل غیراخالقی
 مقایسه خود و عمل خود با آدم های بسیار شرور

مقصر دانسنت مقامات مافوق

انسانیت زدایی از قربانی

مقصر نشان دادن قربانی

۱۸۵
ژان ژاک روسو

 روسو نویسنده کتاب مهم قرار داد اجتماعی ست که در این کتاب رابطه میان قانون با
عدالت و آزادی را توضیح می دهد.
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 روسو می گوید :دولت باید متکی به قرار داد اجتماعی باشد.در این قرارداد آن چه که
  مهم است اراده عمومی ست. ومرادش از اراده عمومی حاکمیت مردم است که در خدمت

 خیر وصالح عمومی ست .
 روسو بر این نظر بود که زندگی تحت حاکمیت قانون آزادی انسان را تضمین می کند.

  قانونی که از اراده عمومی نشات می گیرد وعام و جهانشمول است.وبرابری طبیعی
انسان ها را در حقوق ایجاد می کند.

 رابطه اکثریت و اقلیت جامعه را قرار داد اجتماعی تعیین می کند وهمه باید از این قرار
 داد که خود در تصویب آن شرکت کرده اند اطاعت کنند.این قرار داد اصول راهنمای یک

  جامعه مطلوب را مشخص می کند.
 دولت روسو منتخب مردم و مجری اراده عمومی است .که بر پایه اصول دموکراسی
 مستقیم بنا شده است. و ازآن جا که فرد جامعه را درست می کند و جامعه دولت را

بوجود می آورد ،پس فرد مقدم است بر دولت ووجود دولت برای آسایش فرد است.
 در نزد روسورهبران حکوت نباید حاکم مطلق باشند آن ها باید مجریان قانون باشند،

قانونی که بیان اراده عمومی ست.
روسو سه نوع حکومت را برمی شمارد:

۱- مردم ساالری
 ۲-اشراف ساالری

 ۳- سلطنت
 در نزد روسو آن چه مهم بود شکل حکومت نبود بلکه خدمت گذار بودن و مامور اراده

عمومی بودن آن بود.

۱۸۶
اپیکور و راه رهایی انسان از رنج

اپیکور چهار دستور اخالقی داشت:
از خدایان نهراسید

از مرگ باکی نداشته باشید
لذت در دسترس همگان وتحصیل آن آسان است

�191



 خردمند در رنج هم خوشبخت است
اپیکور بدنبال فراهم کردن آسایش روحی برای انسان بود و بر این باور بود که انسان ها

از دوچیز می ترسند:
 از خدایان
از مرگ

اپیکور برای خدایان نقشی در زندگی بشر قائل نبود.
وترس انسان از مرگ و دنیای بعد از مرگ را بیهوده می دانست.

به باور او مرگ از بین رفنت حساسیت است و با مرگ جسم روح هم از بین می رود.
 در مرگ شری نیست.تا زمانی که مازنده ایم مرگ نیست و چون مرگ آید ما نیستیم.

 مرگ صفحه آخر دفتر هستی نیست.دفتر هستی کتاب کاملی است. پس مرگ نمی تواند
 این کتاب را در نیمه رها کند.مرگ در نشئه دیگر ورق زدنی دیگر در دفتر هستی ست

پس باید با آرامش از این صفحه و از ازین نشئه به نشئه دیگر رفت.

 باید با آرامش با حوادث روبرو شد .بخشی از این حوادث ناشی از تقدیرند و از کنترل
ما خارج است ما تنها مسئول آن بخش از حوادث هستیم که خود مسبب آنیم.

 ترس را از یادببرید تا آرامشی بزرگ بر روح شما چیره شودوروان تان در سکون باقی   
بماند پس خیر اعلی که همان لذت است حاصل شود.

۱۸۷
وضعیت دوران

گفته می شود
 «برای تحلیل وضعیت یک کشورمعین و  مشخص کردن راه رشد آن کشور برای توسعه

باید در ابتدا یک تحلیل کلی از وضعیت جهان داشت .
 در گذشته چپ ها با برساخت یک مفهوم اساسی به نام دوران براین اعتقاد بودند که 

 دوران ما دوران نابودی نظام سرمایه داری وگذار به سوسیالیسم است والبته این مفهوم
 برساخته جبهه سوسیالیسم واقعاً موجود بود و با وجود آن جبهه آن ها براین باور بودند
 که با کمک آن جبهه می توانند از نظر اقتصادی در برابر نظام  سرمایه قد علم کنند و

 بجای راه رشد سرمایه داری راه رشد غیر سرمایه داری را در پیش بگیرند.
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  اما با فروپاشی بلوک شرق و چرخش آن کشورها در جهت پیوسنت به نظام سرمایه داری
 مفهوم دوران گذار به سوسیالیسم نیز مورد تردید وانکار قرار گرفت.

 یکی از خصوصیات اصلی نظام سرمایه داری تقسیم جهان به کشورهای مرکزی و
 پیرامونی است. رشد سرمایه بدون غارت کشورهای پیرامونی امکان نداشته وندارد. در
  قرن بیستم دو انقالب بزرگ در کشورهای پیرامونی صورت گرفت:انقالب روسیه وچین

 واکنون می توان گفت که کشورهایی مثل چین وروسیه در تالش برای رسیدن به کشورهای
 مرکز راه انقالب  وبرپایی سوسیالیسم  را به کناری نهاده اند و دارند چار نعل بسوی

پیوسنت به جهان سرمایه می تازند.

 آیا براستی آن دوران ،دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بود؟اگر چنین بود
 چرادر عمل به جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه داری منجر شد وهمه راه ها به رم ختم

 شد.
 ویژگی سرمایه داری جهانی در تقسیم جهان به دواردوگاه کشورهای پیشرفته و توسعه
 نیافته سازنده تضاد غالب جهان کنونی است این تضاد اصلی در جهان امروز است.
 برساخنت سوسیالیسم در یک کشور غیر ممکن است والجرم پروژه برپایی سوسیالیسم
 یک پروژه جهانی است وتا آن زمان هدف برنامه توسعه در یک کشور پیرامونی پیمودن

سریع ترین راه برای کم کردن اختالف خود با کشورهای مرکز است.
 ودر این دوران رشد با ابرافراشنت پرچم مبارزه با سرمایه در عمل با توجه به هژمونی 
 سرمایه داری در سطح جهان سرمایه های کشورهای پیرامونی هرچه سریع تر فرار را

برقرار ترجیح می دهند و به سرمایه داری جهانی و مرکزی ملحق می شوند.
 این تصور که سرمایه داران را می توان با یک برنامه خاص از جامعه حذف کرد و 

 سرمایه های آنان را مصادره کرد وبه نفع عموم مردم به کارگرفت تصوری عبث است .آن
 ها با سرمایه های  شان می روند و در عمل راه رشد وتوسعه را با بن بست روبرو می

کنند.
 اگر با این تحلیل به گذشته بنگریم باالجبار نحوه قضاوت مان در باره بسیاری از مسائل

تفاوت خواهد کرد.
تاریخ را نمی توان از نو نوشت اما می توان از آن درس آموخت. 
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  آیا این شجاعت را در خود سراغ داریم که به زخم پا های مان بگوییم که ازراه های رفته 
کدام راه به عبث بوده است.»

دو نکته
 نکته نخست ؛در کشور های پیرامونی اگر بپذیریم یکی از راه های برخاسنت  ورود به فاز

 توسعه از جنس سرمایه داری ست یک نکته مهم مغفول می ماند چه کسی قرار است
کشوررا وارد ریل توسعه کند.؟

 سرمایه داری بی بته ای که تمامی منابع زیر زمینی و رو زمینی را غارت می کند و در
 حساب های کانادا و امریکا و اروپای ودوبی خود می ریزد قرار است این کار را بکند.؟

 گروه خون این نوکیسه ها به این حرف ها نمی خورد.اگر می خورد بجای یک کشور
ورشکسته با کُره یا ژاپن  روبرو بودیم.

 و نکته دوم :باعث تعجب است ،کسانی در کشور های پیرامونی هستند که با چراغ بدنبال
 بورژوازی ملی یا داخلی یا خودی یا کار آفرین می گردند.وخوشبین اند که پیدا می کنند

    و اگر نیافتند می سازند.باید روی این  دو نکته بیشتر خم شد.

۱۸۸

حسن بصری را پرسیدند: 

 یا شیخ! دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمیکند
چه کنیم؟

گفت: کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی بیدار گردد
دلهای شما مرده است که هرچند میجنبانی بیدار نمیگردد.

۱۸۹

چپ لیبرال
چپ لیبرال منتقد چپ رادیکال است نه از آن رو که با نشان دادن کمی ها و کاستی ها 

چپ را به عرصه و فاز باالتری بکشاند بلکه برای کُند کردن برایی شعارهای رادیکال 
اوست. 

برای تهی از مضمون کردن نگرش سوسیالیستی به تحوالت جامعه است.
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پس :

شک می کند در دوران و مرحله گذار

شک می کند در عاملیت  تاریخی طبقه کارگر

شک می کند در ضرورت حزب و تشکل

شک می کند در همبستگی طبقاتی 

شک می کند در ضرورت انقالب

وضرورتاً می رسد به این امر که:

دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بی معناست
با گسترش طبقات میانی جامعه عاملیت تاریخی طبقه کارگر معنایی ندارد

حزب و تشکل به سکت و دیکتاتوری منجر می شود 
وهمبستگی انسانی از همبستگی طبقاتی کارسازتر است 

وانقالب جز ویران حاصلی ندارد.
پس باید به:

رفرم در چارچوب نظام جهانی سرمایه اندیشید و فکر کرد چگونه می توان سرمایه دار 
ملی را بر تخت فرمانروایی نشاند تا با توسعه ای همه جانبه شرایط برای انقالبی 

سوسیالیستی آماده شود 

۱۹۰

دولت توسعه بخش
گفته می شود

نظام سرمایه داری در سطح کشور یا منطقه ویا سطح جهان یک نظام همگون نیست .
 سرمایه داری ناب ویگانه یک امر انتزاعی است بلکه از اجزای گوناگون ومتفاوتی ساخته شده

است وتفاوت بین آن ها بسیار است.

 وراه رشد وتوسعه یک کشور پیرامونی دقیقاً با بهره برداری از این تفاوت ها صورت می گیرد.  
اسیر انتزاع ها نباید شد .

 یک دولت توسعه بخش نه بر اساس مفاهیم انتزاعی گذشته ویا آینده که براساس واقعیات
 کنونی جهان شکل می گیرد و هدف اصلی رشد نیروهای مولده است و دررا ه رسیدن به این
 هدف ناگزیر است در هنگام تضاد عدالت اجتماعی با رشد نیروهای مولده  اولویت را به رشد

دهد.
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 تفاوت بین دولت مستقل توسعه بخش با دولت دست نشانده سرمایه در این است که اولویت او 
 نه توسعه سرمایه داری جهانی که توسعه داخلی است و نقشه راه بر اساس نیازها وشرایط

مردم داخل است.
 طبقات مردمی در این جا شامل بورژوازی داخلی نیز می شود واین آن بخشی از بورژوازی 
 است که باعث افزونی ثروت در داخل وکسب تکنولوژی می شود ورشد اومنوط به رشد داخل

است.

 ارتباط این سرمایه داری با خارج ناگزیر است بنابراین هنگامی توصیف بورژوازی کمپرادور
 در مورد آن ها مصداق می کند که منافع آنان در تضاد با رشد نیروهای مولده در داخل قرار

 گیرد و باعث خروج ارزش از داخل به سمت کشورهای مرکز  شوند .
 دولت توسعه بخش برای حفاظت از نیروی اصلی تولید یعنی نیروی کار ومنابع طبیعی زمین

 عرصه هایی مثل محیط زیست بهداشت درمان وآموزش، مسکن وامنیت و صنایع کلیدی و زیر
 ساخت های محتاج سرمایه های کالن وبازار ارز داخلی و بانک های بزرگ را  به دست بازار

نمی سپارد.
این تفاوت اصلی سیاست های دولت توسعه بخش با نئولیبرالیسم است.»

چند پرسش
ماهیت این دولت توسعه بخش چیست.؟

کجاست؟

و چگونه بر می آید و به قدرت می رسد ؟
 در یک اقتصاد رانتی و نئولیبرال که بر مدار تقسیم درآمد های نفت می گردد وپایه اصلی آن

 سرمایه میلیتانت و تجاری و تکنوکرات است کشف این رگه نایاب در سرمایه داری کشور های
پیرامونی چگونه است و عاملیت این کار با کیست.

 حفظ محیط زیست و منابع زیر زمینی که سرمایه نسل های بعدی ست چگونه در این وانفسای
رانت و تیولداری سرمایه امکان پذیر است.

عینیت این دولت توسعه بخش کجاست.
این ها پرسش های بی پاسخی ست که با پارادایم دولت توسعه بخش به جایی نمی رسد .

۱۹۱

سوژه اصلی تاریخ
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 در لحظات محرومیت حسی وحرکتی و مجبور بودن  ومحصور بودن دردنیایی به ابعاد یک
 انسان برای ماه ها در راهرو های کثیف وپراز بوی نفت و بوی توالت  ومحروم بودن از هر آن
 چه آدمی را با دنیای واقعی پیوند می دهد.وآوار توهین و ترس ازآن چه که در امروز وفردا در

  انتظار توست وبهمن حوادثی که مدام آوار جسم وروح می شود.
 وسودای دلپذیر پیوسنت به خانواده و پیشرفت و کسب  علم وبه دست آوردن یک تخصص در

خدمت مردم و حتی دیدن  دوباره خانواده رنگ می بازد .
  بودن زیرتیغ  بخاطر کارهای کرده وناکرده وترس از دست دادن همه چیز وهمه کس ودیدن
 سایه نابودی  ومرگ در باالی سر و نداشنت امیدبرای رهایی و این واقعیت که هر آن ممکن

است زیر چرخ های ماشینی عظیم با آسفالت خیابان برای همیشه یکی شوی.

 تنها یک احساس بی پناهی عظیم را در درون آدمی برمی انگیزد و آدمی احساس می کند در
 برابر یک دستگاه عظیم وبی احساس و خشن  تنهای تنهاست.

 تنهایی عظیمی که می آید  وآدمی را برلبه پرتگاه سقو ط و فرمانبرداری از قدرت حاکم تا
 پرتگاه های هول می برد.

 اما در ملتقای چنین زمان و مکانی که بنظر می رسد همه چیز از دست رفته است و هیچ پناهی
 و درختی برای نشسنت لحظه ای در زیر سایه اش نیست.می بینی آدمی نه از جنس مردم این

 حوالی در کنار توست که هر چقدر شرایط سهمگین تر می شود ترا به این امر محتوم امیدوار و
دل گرم می کند که این مردمند که در نهایت پیروزتاریخند.

 وبه تو می گویداین خلق در زنجیر باهمه ضعف ها واشتباهاتش در نهایت در هر دوره تاریخی 
باالخره این قدرت مندان را از میدان به درکرده است و می کند  واین سنت تاریخ است.

کار جهان روبه آبادی است. گاه بازگشت به عقب نیز هست اما موقتی است. 
و توده و طبقه باز از میان آتش وخاکستر همچون ققنوس برخواهد خاست. 

 این ایمان یک باور ایده آلیستی محض نیست.یک باور حقیقی ست.بدون این ایمان آدمی هر
 لحظه در شرف فروریخنت است .

 سوژه اصلی تاریخ آدم هایی نیستند که به هر بهاء دراندیشه به در بردن دامن آلوده خویش از
 میدان زندگی اند. سوژه اصلی تاریخ آدم هایی هستند که مدام شکست می خورند اما دوباره
 برمی خیزند و خودرا نه در حیطه منافع حقیر شخصی که در ارتباط با منافع جمع تعریف می
 کنند ودر فکر ادای وظیفه خود ونزدیکی وپیوند به کسانی هستند که با ایثار بخشی از وجود

خویش تولید مادی ومعنوی در جامعه را به پیش می برند وادامه حیات مارا امکان پذیرمی کنند.
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 آن ها که حاصل دسترنج دیگران را به یغما می برند وخرج وجود حقیر خود می کنندبخش های 
 ناماندگار تاریخند.

 بودن دراین مسیر به هر اندازه ،مایه انسانیت ماست هرچند که دیگران آن را به پشیزی نگیرند
 و ما نیز در انتها مانند گذشتگان خود شاهد پیروزی خلق های زحمتکش جهان نباشیم ،چه

باک.ما  فاتحان درون خود هستیم حتی اگر شکست بخوریم.»

 امروز که این طومار را کتابت می کنم از آن روز های سیاه بسی گذشته است.از روزگاری که
هر پیام آوری اسماعیل روزگار خود بود.

 پیام آوران پیام خود را به تاریخ و روزگار خود دادند و از طراز پست روزگار ما گذشتند اما
عطر یاد ونام شان نسل هایی که از پس آن ها می آیند را به زندگی امیدوار می کند.

۱۹۲

عبور از دنیای قدیم
برای گذشنت از دنیای قدیم و پا گذاشنت به دنیای جدیدببینیم اروپا از چه مراحلی عبور کرده 

است:

ازانقیاد جمعی به آزادی فردی
ازتسلیم به تصمیم

ازوابستگی به استقالل

ازایمان به سنجش
ازجزمیت به نقادی

ازدین به تعقل
ازالوهیت به انسانیت 

ازحجیت دینی به فهم شخصی از دین

۱۹۳

جوامع قبیله ای
 جوامع پیشا مدرن جوامع قبیله گی اند. همبستکی در آن جا از جنس همبستگی خونی و محلی
 است . نوعی ناسیونالیسم محلی در آن جا حاکم است.هنوز به مرحله تمدن شهری و انسان با
 حقوق شهروندی نه قبیله ای نرسیده اند. حق متعلق به قبیله است و قبیله ای که نسبتی خونی
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 آن را تعیین می کند .خارج از این نسبت حق معنایی ندارد و نمی تواند فردی خارج از این
روابط همبسته شود.

 برای گذاراز جوامع قبیله ای به جوامع مدرن باید از دورانی عبور کرد تا وارد جوامع مدرن  یا
    جوامع عقالنی شد.

 جوامع عقالنی که بافت قبیله ای را پشت سر گذاشته اند ، به تعبیری دارای همبستگی ارگانیک
 هستند و تقسیم کار تخصصی در آنها موجب شده است که فرد نسبت به کل اجتماع وابستگی
 ارگانیک پیدا کند و همین همبستگی موجب می شود تا به راحتی در مواقع لزوم بر علیه فساد و

 بی عدالتی حاکمیت ، اتحاد داشته باشند.
 در جوامع قبیله ای اما این گونه نیست ؛ بلکه هرکسی به خود و کسانی فکر می کند که در

 دایره قبیله و محله اش تعریف می شود.

۱۹۴

درک درست از زندگی

 زندگی مجال کوتاهی ست که از کنار ما می گذرد و ما آن چنان غرق در مالیخولیای روزگار
 خود هستیم که از یاد می بریم باید در این فرصت کوتاه زندگی کنیم و از زیسنت خود لذت

 ببریم.
 زندگی بخودی خود شاد نیست یا الاقل لحظات شادی آن اندک است. این مائیم که باید

  لحظاتی را در زندگی خلق کنیم تا ما را شاد کند و از زیسنت لذت ببریم.
 کارل گوستاو یونگ بر این باور است که برای آنکه قادر به لذت بردن از زندگی باشیم، نیازمند
 آنیم  که حس کودکانه داشته باشیم،؛ باید بیتجربگی و سرزندگیِ یک کودک را داشته باشیم.

تا شادباشیم و از هر کاری لذت ببریم.
 شاید بتوان حرف یونگ را این گونه معنا کرد که لذت بردن از زندگی منوط است به نوع نگاه ما
 به زندگی.نگاهی که زندگی را لحظات نایابی می داند که مدام از دست ما می گریزد وما باید

 آن را دریابیم و از تک تک لحظاتش لذت ببریم.
 مهم نیست که ما کجائیم و چه می کنیم . بخش زیادی از این مکان و زمان و موقعیت بر ما آوار
 می شود واز قدرت ما برای چگونگی وسازماندهی آن خارج می شود اما در هر موقعیتی ماباید
 نخست آن موقعیت را برای خود معنا دار کنیم وسعی کنیم  از این لحظات با همان مالتی که در

دسترس ماست موقعیت خوشی برای خود و دیگران خلق کنیم.

�199



 در زندگی هیچ چیز دائمی نیست  توقع بقا و دوام پدیده ها امری محال است بایداین فرصت
 های کوتاه و زود گذر را دریبابیم و از آن لذت ببریم.

۱۹۵

دروغ های بزرگ
 دروغ های بزرگ ازجمله دروغ هایی هستند که از فرط تکرار مداوم از سوی نظام سلطه به

مثابه یک واقعیت در زندگی روزمره عمل می کند.
 در تبلیغات نازی ها آن قدر روی برتری نژادی با همه وسایل تبلیغ  صورت گرفته بود که مردم 
 آن را دلیل دیگرکشی می دانستند ونژادهای پست مثل کولی ها ،یهودیان ومعلوالن را مستحق

 مرگ می دانستند.
دروغ بزرگ و دروغ های بزرگ بعنوان یک پارادیم در جهان کنونی امری ساری و جاری ست.

  پرسش این است که دولت های کنونی چه نیازی به پرو بال دادن و خلق دروغ های بزرگ دارند.
 برای پاسخ به این پرسش باید به توجیه اساسی تئوری هسته سخت قدرت اندیشید.که شبانه

 روز با همه وسایل تبلیغی سعی می کند تا در اذهان مردم جا پایایی برای مشروعیت قدرت خود
بیابد.

 در این باوراندن دروغ های بزرگ نقش روشنفکران ارگانیک در رسانه های گفتاری و شنیداری
و نوشتاری غیر قابل انکار است .

 اما مردم به تجربه رفته رفته در می یابند حقیقت چیز دیگری ست.و این آغاز ماجراست.
 نظام سلطه برای این دسته از مردم که به کشف ماجرا می رسند به حربه ترس و ارعاب متوسل
 می شود.با کاشنت بذر ترس در دل های مردم مدتی دیگر به حکومت خودادامه می دهد تا روز

  گاری که توده ها بر این ترس فائق می آیند و عصر انقالب وشورش فرا می رسد .
 الجرم برخوردهای حاد در آینده اجتناب ناپذیر می شود و به همین سبب به علت نبودن نهادهای

 مورد اعتماد مردم هدایت این جنبش ها  مشکل بزرگی است که در برابر شرکت کنندگان در
 این جنبش ها قرار می گیرد.گفته می شود دراین شرایط پرهیز از خشونت و در پیش گرفنت راه
 های مدنی مبارزه این فرصت را پیش می آورد که این جنبش ها رهبران خودرا پیداکنند وگرنه

تنها شورش های کور درپیش روخواهد بودو شرایط  از بد بدتر می شود.
۱۹۶

روشنفکر راست
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 این حرف درستی است که ما حتی یک روشنفکر راست نداشته ایم ولی تا دلت بخواهد 
 روشنفکر چپ داشته ایم.

 پرسش این است چرا؟
 در چرایی ناتوانی جامعه از پرورش روشنفکر راست  باید گفت؛برآمدن روشنفکران راست در
 دوران نوین در بالیدن طبقه بورژوا ریشه داشت اما در ایران به علت اینکه  طبقه بورژوا در

  عرصه اجتماع نتوانست قدرت را تابع روابط اقتصادی کند و در واقع مثل جوامع قدیم قدرت
 ثروت را به تبعیت از خود واداشت هیچ گاه تکیه گاه اقتصادی مستقلی از قدرت دولت به وجود

نیامد که با اتکا به آن روشنفکران راست مجال رشد یابند.
اگر هم گاه به گاه کسانی خودرا به هیئت روشنفکر راست آراسته اند از واخوردگان جبهه چپ

 بوده اند ومثال ها در این موارد فراوان است.
 این سنت در دوران بعد از انقالب ۵۷ به شکل نوینی درآمد این بار روشنفکران راست در قامت
 توابین به کار گرفته شدند اگر در دوران  قبل روشنفکران کاذب راست زینت املجالس و مشاطه
 گران رژیم شدند  این بار توابین تنها بازیچه دست صاحبان امر شدند تا نمادی  برای  سقوط

خصایل انسانی باشند و اغلب سرنوشت درد ناکی یافتند.

 در دوران قبل افرادی مثل احسان نراقی در قالب موسسه تحقیقات اجتماعی به رژیم سرویس
 های ویژه می دادند در دوران بعدافرادی از این دست به صورت گمنام در موسسات انتشاراتی

 حکومتی پادویی می کنند .
 در یک جامعه برخوردار از آزادی بیان وجود روشنفکران راست نه تنها مضر نیست که الزم اند

و خود مایه جدل فکری و ارتقاء اندیشه وتعامل افکار است. کنکاش
قسمت بیست و چهارم 

۱۹۷

درس گیری از اشتباهات

ما بایدازاشتباهات مان بیاموزیم.آموزش آدمی از همین جا آغاز می شود از فهم اشتباهاتش.
اگر مثل تمامی کسانی باشیم که فکر کنیم خطا ناپذیریم . پس خودرا مرور نمی کنیم و چیزی 

هم یاد نمی گیریم.
باید متواضع بود. باید آماده بود هر لحظه به اشتباهات خود با گردنی کشیده اعتراف کنیم ودر 

صدد جبران آن بر بیائیم و این یعنی یاد گرفنت از پراتیک خود.
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بشر تا کنون با آزمون و خطا به جلو رفته است. رفنت هست اما عقب گرد نیست اگر گه گاه هم 

چنین باشد برای تصحیح اشتباهات و بر داشنت خیزی بلند برای جبران مافات است. 
اشکالی ندارد که درپی رسیدن به یقین باشیم اما نباید از همان آغاز راه از یادبرد که یقینی در 

کار نیست .آدمی باید در پی نزدیک شدن و رسیدن به حقیقت باشد و راه پر وسواس یافنت 
حقیقت از پراتیکی همه جانبه می گذرد.

۱۹۸

خلق هنر
یکی از بهترین کار های هایدن در موسیقی قطعه آفرینش است.

فرانتس یوزف هایدن موسیقی دانی اطریشی بود که به بتهون و موتسارت سمت استادی داشت 

به پدر سمفونی معروف است و در سال ۱۸۰۹  در وین در گذشت .
هنگامی که  قطعه آفرینشش برای اولین بار در کلیسای دانشگاه شهر وین اجرا شد در حالی 

که تحت تاثیر این قطعه قرار گرفته بودو به سختی می گریست گفت:این را من نساخته ام .
پرسشی که به میان می آید این است :آیا خلق یک شعر یا یک آهنگ و یانقاشی درون ناخود 

آگاه هنرمند اتفاق می افتد و خود هنرمند هم درک روشنی از این خلق ندارد و وقتی اثری را 
خلق می کند چگونگی این خلق برای خودش هم امر روشنی نیست.

اگر چنین است این لحظه جادویی که می آید ویک شاعر یا نقاش یا آهنگ ساز را در خود غرق 
می کند  چه ماهیتی دارد.

۱۹۹

بورژوازی جدید
 بنیان گذاران جناح موسوم به اصالح طلب در برهه ای پس از جنگ خصوصی سازی را به 

عنوان وسیله ای برای برساخنت بورژوازی اسالمی به کار گرفتند وروی این امر تبلیغ می کردند 
که نخست ساخت و بر کشیدن طبقه و بعد آمدن دموکراسی.

این تالش به سامان رسید و رانت و خصوصی سازی اموال ملی  به بر آمدن طبقه نو کیسه ای 
کمک کرد که موجودی عجیب الخلقه بود.طبقه ای که نه اسالمی بود ونه بورژوازی بلکه اصحاب 

و انگل قدرت بودند که از نظر تبار شناسی به تیول داران عصر فئودالیسم شباهت داشتند تا 
بورژوازی عصر جدید.
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این طبقه بر آمده از رانت و قدرت متولیان اجرای سیاست های نولیبرالی در ایران شدند که به 
زعم عده ای کرده های اینان را در عرصه اقتصاد باید سیاست های نوفئودالی دانست تا نئو 

لیبرالی .
کارکرد اصالح طلبان  را در مقاطع مختلف باید با این پایگاه  طبقاتی تحلیل کرد و به چرایی 

کنش وواکنش های آنان پی برد .

۲۰۰

ما و جهان غرب
 علت عمده تحوالت تاریخ  ایران در همه وجوه آن چنان که تاریخ معاصر نشان می دهد با 

چگونگی ارتباط با نظام جهانی سرمایه گره خورده است .
 بنابراین برای فهم تحوالت گذشته وایضاً آینده  باید به تحوالت جهان وایران از یک دیدگاه به هم

پیوسته اقتصاد سیاسی سرمایه داری نگریست.
 از سویی دیگراستفاده از تجارب موفق وشکست خورده کشورها ی دیگر گزینه ای ست که ما  
 باید روی آن تامل بیشتری کنیم .اما این بدان معنا نیست که تجربه های موفق در کشورما عیناً

 به همان نتایجی می رسد که در کشور های غربی رسیده است به بیان دیگر هیچ تضمینی
 برای موفقیت  انجام این طرح ها در کشور ما نیست.

 پیمودن راه های نوین به تئوری های راهنمای خاص خود نیاز دارد که در پراتیک اجتماعی و
ارتباط وتعامل بین اندیشمندان جامعه شکل می گیرد.

۲۰۱

بهای توسعه
 اراده گرایان  که تاریخ را محصول اعمال شخصیت های بزرگ تاریخ تلقی می کنند ونقش 

 اصلی وزیربنایی  را با این نحوه از تفکردر عمل  به ایده ها  می دهند براین مطلب خرده می
گیرند که چرا باید به راه پردردو رنجی قدم گذاشت که نتیجه ای غیر قابل پیش بینی دارد.
 چرا نتوان هم چون بلشویک ها با سازمانی از انقالبیون حرفه ای مجهز به تئوری انقالبی

 طرحی نو درافکند.
 نکته اصلی که در این نگاه مغفول می مانداین است که بنای سوسیالیسم در یک جامعه اگر

 میسر باشد محتاج به حداقلی از رشد نیروهای مولده برای وفور کاال ست.
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 بدون این رشد برقراری عدالت تنها به تقسیم فقر می انجامد، چنانچه بلشویک ها نیز در نهایت
 با همه مرارت ورنج و جنگ و فداکاری نتوانستند به رشد کافی  نیروهای مولده دست یابند و از
 نظر کارکرد اقتصادی شکست خوردند ودر عمل نشان داه شدکه جهش از روی مراحل تکاملی
 جامعه امکان پذیر نیست و مامجبوریم که آن مرحله را طی کنیم ونقش عامل آگاه این است که

 این مرحله را با زمان و رنجی کمتر طی کنیم.
 تجربه چین در این موردنمونه ای درس آموز ازطی کردن بخشی از این مرحله است . رهبری

 چین در عرض سی سال بدون مرارت ورنج هایی که اروپایی ها در تکامل چند  صد ساله
 سرمایه داری متحمل شدند و آن فجایع را در جامعه خود وجامعه جهانی پدید آوردند و

 مستعمرات را به ویرانی کشاندند توانسته است جمعیتی بیش از اروپا را به مدار زندگی نوین
 بکشانند بدون آن که مثل کشورهای امریکای التین وافریقا زاغه نشین های میلیونی را درکنار

 شهرهای بزرگ ایجاد کنند.
 آن ها فارغ از آن چه که خود مدعی آنند و یا دیگران در مورد آن ها می گویند توانسته اند راه

تکامل جامعه خودرا سریعتر و کم دردتر کنند.

 عده ای اما بر این باور نیستند و می گویند ؛چگونه ممکن است جامعه ای از سوسیالیسم گیرم
 دهقانی با یک دم جادویی گذار بکند به مناسباتی سرمایه داری وآن هم سرمایه داری که

 بیشتر به برده داری صنعتی شبیه است.تولیدی دیوانه وار برای بازار با نابودی محیط زیست و
 پایمال کردن کرامت های انسانی.در حالی که یکی از آموزه های اصلی سوسیالیسم تولید نه
 برای تولید که برای انسان ودر خدمت انسان وبرای پاسداشت کرامت های انسانی است.باید

به چین از این زاویه هم نگاه کرد.
۲۰۲

وسوسه های فیلسوف
سال ۱۹۳۳ سالی که فاشیسم در آملان بقدرت می رسد سال بحران وبهم ریختگی ذهنی مردم 

آملان است.
شکست در جنگ جهانی اول و محدویت های نظامی و بحران اقتصادی از یک سو وفقر وفاقه 

طبقه میانی جامعه و غرور شکست خورده ملتی مغرور همگی دست بدست هم دادند و جامعه 
دربحرانی سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک فرو رفت. 

طبقات اصلی جامعه ؛بورژوازی و طبقه کارگر قادر نبودند به تنهایی مهار جامعه را بدست 
بگیرند و جامعه را از بحران بیرون بیاورند.در ناتوانی این دوطبقه اصلی رسالت بیرون بردن 
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کشور از بحران به جریانی سپرده شد که درواقع متعلق به هیچ کدام از طبقات اصلی  جامعه 

نبود بلکه از دل طبقه ورشکسته میانی بیرون آمده بود وبا شعار ها و اندیشه هایش در پی آن 
بود که  دوطبقه اصلی را به کناربزند و زمام امور را در دست بگیرد وگرفت و دیری نگذشت که 

خود بجای طبقه اصلی در قدرت نشست وکشور را وارد فازی جنگی کرد.
پایه های فکری نازیسم

دردهه بیست سورن کی یرکه گور فیلسوف ومتکلم اگزیستانسیالیست دانمارکی بر این باوربود 
که آدمی زمانی به آزادی حقیقی دست می یابد که به مرحله  شهسوار ایمان برسد.وبرای 

رسیدن به این مرحله آدمی باید در طوفان شرایط قرار بگیرد تا از قاعده به استثنا تبدیل شود و 
آن وقت تصمیمی بنیادی بگیرد ودل به دریا بزند و به یک جهش ایمانی برسد این جهش او را به 

مرحله شهسوار ایمانی می رساند .
ناسیونال سوسیالیسم بعنوان یک جریان بر آمده از بحرانی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در 

آملان نیازمند تبیینی فلسفی بود .اندیشه های کی یر که گور و فیلسوفانی از این دست می 
توانست برای تبیین بحران موجود پایه های الزم را فراهم بیاورد .

جامعه بحران زده که غرق در بحران دولتی استثنایی بود هر لحظه با تصمیم های خطیر و 
ماجراجویانه روبرو بود پس باید همین اوضاع توسط کسانی که عمدتاً استادان دانشگاهی 

فلسفه بودنداین گونه توجیه می شد که در شرایط بحرانی کشور نیازمند اتخاذتصمیمی 

تاریخی است .تصمیمی که اتخاذ آن درحدرهبری است. تصمیمی که مقید به چیزی جز اراده 
رهبر نیست. زیرا بحران  موجود قواعد جاری را ملغی می کند .

تصمیم رهبر فوق هر قانونی ست بدین خاطر که نظمی نوین را بشارت می هد.عصری نوین که 

عدالت و قانون معنایی دیگر دارد.
دولت بر آمده از بحران که با بحران نافش را بریده بودند کسانی را الزم داشت تا این شرایط 
را تبیین کنند .کسانی که در صدد توجیه و تبیین امور بر می آمدند هم به مراکز قدت نزدیک 
می شدند و هم تحسین توده ها را برای خودداشتند .توده هایی که در افسونی بی معنا گم 

بودند ونمی دانستند حقیقت آن چه در زیرپوست شهرمی گذرد چیست.
یکی از کسانی که نزدیک شدن به قدرت و تحسین توده ها اورا وسوسه کرد هایدگر است.  که  

سعی کرد تبیین گر شرایط باشد .
و زمانی که به ریاست دانشگاه فرایبورگ رسید فاشیسم حاکم را تحقق و تجسم فلسفه خواند. 

و شعار بازسازی دانشگاه را منطبق با افکار ناسیونالیسم سوسیالیسم داد.
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هایدگر براین باور بود نحوه تفکر موجود بایدازبیخ وبن دگرگون شود و خواستار اخراج 
استادانی شدکه توانایی الزم را برای خدمت پژوهشی به ناسیونال سوسیالیسم را نداشتند.

ودر جواب یاسپرس دوست و فیلسوف همکارش که به اومی گفت: مرد بی فرهنگی مثل هیتلر 
چگونه می تواند آملان را اداره کند .

می گفت :فرهنگ مهم نیست به دست های جذابش نگاه کن.
چشمان فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست آن قد کور بود که نمی دید دستان هیتلرتا مرفق در  

خون هزاران نفر فرورفته است  و فرو خواهد رفت.

۲۰۳

هنر وهنرمند

گفته می شود ؛هنرمند با رخنه به روابط میان انسان ها هنرمند می شود ،هم چنان که انسان 
در رابطه اجتماعیش انسان می شود .پرسشی که بالفاصله به ذهن می آید این است که 

هدف هنر وهنرمند چیست.

باز هم گفته می شودرسالت هنر بیدار کردن عواطف انسانی و بر انگیخنت آدمی برای کاری 
ست.

گفته می شود برای برانگیخنت آدمی به کاری باید نیرویی در پس پشت آثار هنری باشد .باید 
خم شد روی این موضوع که این نیرو چیست.

 نخست باید گفت پیام نهفته در هراثر هنری می تواند؛آشکار یا پنهان باشد.اما مسئله چالش
بر انگیز این است که این پیام جانبدار است یا نه .جدا از هر ادعایی که هر هنرمندی دارد.

 اگر بپذیریم که در پشت هر اثر هنری نگاه، آرزو و باورهای یک طبقه معینی نهفته است باید
 گفت هنر وهنرمند جانبدار است.ناجانبداری بی معناست .ممکن است به ظاهرمدعی نا

جانبداری باشد اما در باطن اثر این گونه نیست.

 سبک هنر به درجاتی نامستقیم و کنایی است ومی تواند آن چه که در پشت اثر است را پنهان
کند ولی با کنار زدن رویه کار می توان پی به باطن اثر برد.

 جانبداری هنر می تواند دالیل گوناگونی داشته باشد .می تواند خود آگاه و حتی ناخود آگاه
   باشد.می تواند توجیه یک وضع یا اعتراض به وضعیتی باشد.
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 سرشت هنر یک سرشت اجتماعی ست.خلق می شود تا دیگری ببیند یا بشنود واین دیدن و
 شنیده شدن امری ست که دیدگاهی اجتماعی را بیان می کند.بیطرفی و انفعال  چه بخواهد و

 چه نخواهد نوعی گرایش به واقعیت را نشان می دهد و در تحلیل نهایی این گرایش گرایش
کسی یا چیزی ست.

 هنر از همان آغاز جهت دار بوده است از تئاتر های خیابانی یونان باستان بگیر تا بعد.اما
  همیشه این جانبداری در بافت و ساخت اثر پنهان است و خود را نشان نمی دهد.

 هنر می تواند ارزش ها و باور های طبقه حاکم را از دید مخفی کند اما در پی مشروعیت
 بخشیدن به این ارز ش ها باشد و در نهایت به طبقه حاکم خدمت کند.هم چنان که می تواند در

خدمت آرمان ها و ارزش های طبقات فرو دست جامعه باشد .
 هنر بعنوان ابزاری در خدمت سیاست زود درک شد اما بعنوان ابزاری برای پنهان کردن باور

ها وارزش های طبقه حاکم دیرتر کشف شد .
 هنر می توان با تصاویر کژ و کوژ باور ها و ارزش هایی را پنهان کند که درک آن ها به سختی

ممکن است اما درزیر این کژدیسه شدن حقیقتی نهفته است .
هنر،ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی

 ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی یکی نیست. آگاه طبقاتی خاستگاهش پایگاه ومنافع اقتصادی
 ست امادر شکل گیری ایدئولوژی انگیزه های دیگری جز اقتصاد و پایگاه طبقاتی نقش دارند.

ایئولوژی نوعی آگاهی انسان است به موقعیت خود .
 در تعین ایدئولوژي نباید از یادبرد که انگیزه اقتصادی صرف تعیین کننده آن نیست بلکه فاکتور
های دیگری درشکل گیری آن دخیلند مثل شهرت و اعتبار وآرزو و بر خورداری از شان منزلت

اما در تعین آگاهی طبقاتی بنیان اقتصادی تعیین کننده است.
هنر و ایدئولوژی

 در مورد رابطه هنر و ايدئولوژی باید گفت رابطه به آن سادگی که استالین می گفت نیست ؛زیر
ساخت رو ساخت را می سازد تا در خدمتش باشد.

بخاطر آن که ایدئولوژی صرفاً فرآورده ی فرعی بنیان اقتصادی و منافع طبقاتی نیست و به تبع

 آن نظر یه های علمی و آفرینش های هنری چیزی بیش از فرآورده های ا یدئولوژ یک اند. هنر
 می تواند دربردارنده ی ایدئولوژی باشد یا از آن ریشه بگیرد و یا به وسیله ی آن محدود شود،

 اما شرح، تفسیر، ابداع و بینشی دارند که با رابطه ساده و یک سویه زیر بنا و روبنا قابل
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 تبیین نیست.هر چند می توان گفت در تحلیل نهایی این پایگاه طبقاتی در کلیت تاریخیش مهر
 خود رابرآن می زند.

 از سویی دیگر باید گفت ایدئولوژی آنانی که با نظام اجتماعی چیره مخالفند، خود ُمهر 
 اوضاع واحوال اجتماعی خاص آنان را دارد. هنرمند نمی تواند کار دیگری جز بازنمایاندن
 جامعه ای که خود در آن ریشه دارد، بکند،خواه از قانون های آن پیروی کند و خواه با آن ها

 مبارزه کند و در برابرش بایستد، او خود محصول آن جامعه است.

۲۰۴

بت های ذهنی

 معنی کلمات در زبان به صورتی نامحسوس حتی در طی دوران عمر یک نسل تغییر می کند.
برای نسلی که یک انقالب وناکامی آن را دیده است دیگر واژه ضدانقالب و یا رفرمیست

  نا پسندیده نیست. 

 برای نسلی که تصور می کرد نظام سوسیالیسم مستقر با اصالح خود وپرورش انسان های
 نوین  نظام بدیل سرمایه داری است و به یُمن وجود آن دوران نابودی قریب الوقوع نظام سرمایه

 فرا رسیده است ،اکنون با تسلیم اردوگاهی که در زیر پوش سرمایه داری دولتی با پرچم
 سوسیالیسم زندگی می کرد به نظام سرمایه دوران گذار به سوسیالیسم یک اتوپی است و

جهان گستر شدن هر چه بیشتر سرمایه یک واقعیت است .
پذیرفنت این واقعیت وشناخت شرایط  اولین شرط رهایی ذهن از دگم ها وتابو های ذهنی است.
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