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درآمد یا به واقع « منجنیق»ی اول  سرانجام شماره

که پس پشت این درآوردن بر ما چه  این. اش درآوردیم

گذشت و از این پس چه خواهد گذشت، حکایت دیگری 

ای  این لحظه، یعنی لحظهاست که بازگویی آن با شعف 

خوانی  زندگی را آغاز کرده است، هم« منجنیق»که 

مهم، حاال و همین لحظه این است که در مقابل . ندارد

خواهد  کشد و می دارد نفس می« منجنیق»های ما  چشم

 .راه رفتن و راه بردن بیاموزد

ورزی  آمده است تا در سیاست، اندیشه« منجنیق»

بی طرف « منجنیق». ورزی ستکند و در اندیشه، سیا

ناظر خاموش و بی نظر واقعیت « منجنیق». نیست

خواهد که در سرنوشت  می« منجنیق». نخواهد بود

« منجنیق». خودش، نویسندگانش و دیگران دست ببرد

خواهد در امر واقعی دخالت کند و بر تداوم و  می

در « منجنیق». بخش پای بفشارد پیگیری پیکار رهایی

 . دگان ایستاده استسوی ستمدی

 

« منجنیق»ی  اولین شماره

ی آن چیزی نیست که  البته همه

ی آن  همه خواستیم، اما می

چه . چیزی است که توانستیم

در مطالبی که در نشریه باید 

شد و نشد و چه در  منتشر می

بندی که مجبورمان کرد  صفحه

کیفیت را فدای انتشار نشریه 

کنیم و با انتشار آن در همین 

بینید خودمان را  مایلی که میش

را از باتالق « منجنیق»و 

این . مشکالت فنی رها کنیم

توانستن هم بخشی از همان 

وضعیت موجود است که ما و 

های بعد  در شماره. با آن سر ستیز داریم« منجنیق»

 . خواهیم که بیشتر و بهتر بتوانیم می

 چرا منجنیق؟

ه بدون شک این سوالی مطرح است که اصلن چ

« منجنیق»بود؟ « منجنیق»لزومی به ظهور و حضور 

از نگاه آنهایی که کلید آغاز بازی را فشردند پاسخی بود 

خواهد  خواست و نمی نمی« منجنیق». به یک ضرورت

رقابت آنجایی معنا دارد که . با نشریات دیگر رقابت کند

ارزش اضافی در کار باشد، آنجایی که منطق سرمایه و 

خواهد با نشریات  می« منجنیق». سلطه حاکم شود

یی باشند در  خواهند حنجره دیگری که هر کدام می

« منجنیق»چنین است که . ی چپ، رفاقت کند گستره

داند و نه خواهران  تمامی این نشریات را رفیق خود می

آیا مجبوریم روابط خانوادگی را در . )و برادران خود

« منجنیق»همه  با این( اینجا نیز بازتولید کرده باشیم؟

ی  آمده است تا در میان نشریاتی که با مسائل روزمره

جنبش اعتراضی موجود در ایران، مستقیم و بدون 

کنند و نشریاتی که در تداوم  واسطه برخورد می

ورزی رادیکال، بدون ارتباط مستقیم با جنبش  اندیشه

یعنی اندیشه را به . شوند، ایستاده باشد جاری منتشر می

« منجنیق»چنین است که . سی روز منضم کندامر سیا

. کند آگاهانه در درون خود تناقضی را حمل می

ای است که هم به جنبش اعتراضی  نشریه« منجنیق»

ای  نشریه. مردم ایران مربوط است و هم مربوط نیست

گوید و سخن  است که در مورد مسائل روز سخن می

دگی با توجه به پراکن« منجنیق»هر چند . گوید نمی

نویسندگانش در کشورهای مختلف از ابتدا دچار 

در . ما معاصر زمان خود خواهد بودالمکانی است، ا

را تداوم مکتوب « منجنیق»این جایگاه است که ما 

آرزوهایی که امروز و هر . دانیم آرزوهای خودمان می

ی راهی هستند که در پیش  ی ما برای ادامه روز انگیزه

 .ایم گرفته

ود مدعی این با این وج

تواند  می« منجنیق»نیستیم که 

های چپ را  گی تمامی بالقوه

نه چنین « منجنیق». فعال کند

تواند که  ادعایی دارد و نه می

ما هرچند از . داشته باشد

حضور هر نیروی چپی که 

بخواهد بنویسد در میان 

نویسندگان نشریه استقبال 

دانیم که کسانی  کنیم، اما می می

. کنند ا استقبال نمیاز استقبال م

اگر هر نیرویی که . مهم نیست

یا « منجنیق»کند  گمان می

دیگر نشریات موجود چپ به 

موضوعاتی که برای او در 

اولویت قرار دارند 

و دیگر نشریات « منجنیق»پردازد، هر نیرویی که  نمی

پسندد، هر نیرویی که بنا به هر دلیلی  چپ را نمی

یگر نشریات چپ همکاری یا د« منجنیق»خواهد با  نمی

ای هر چند  کند، خودش دست به کار شود و نشریه

اندازی کند، بخشی از  کوچک و هر چند محدود راه

ی مقاومت در برابر  ارکستری خواهد بود که در جبهه

 . گفتمان سلطه، قرار گرفته است

چون توانستنی است به رغم موانع « منجنیق»

کند که هر  مل میموجود، در درون خود این معنا را ح

ای، در هر کجای زمین هم توان این را  محفل چند نفره

تنها با . خواهد داشت که صدای خود را مکتوب کند

وجود و حضور صداهای گوناگون است که آن 

ی حذف شده در بازی  ی زخمی، آن حنجره حنجره

بزرگان، توان خواندن سرود بزرگ رهایی را خواهد 

ور از دست باشد اما شدنی این شاید آرزویی د. یافت

 . دانیم ما می. است



 چگونه خواهد بود؟« منجنیق»

های مرتد را به سوی  خواهد کلمه می« منجنیق»

ی بلندباروی ساختار نمادین پرتاب کند تا نظم  قلعه

در هر « منجنیق». را بر هم زند« عقل سلیم»مسلط 

چخماقی که فتیله را . شود آغاز می« چخماق»شماره از 

، «گلن گدن». کند تا شلیک کلمه آغاز شود ن میروش

مروری رفت و برگشتی 

است از وضعیت موجود به 

سوی آینده، به سوی 

« قنداق». وضعیت ممکن

آنجایی است که با مرور 

گاهی برای  گذشته، تکیه

در . سازیم خودمان می

فرهنگ و هنر را « خشاب»

کنیم و در  گذاری می خشاب

آنجایی را که « مگسک»

ایم، آنجایی را که  ه رفتهنشان

ایم در  از ابتدای نشریه برای شلیک به سوی آن نوشته

اما آگاهانه ماشه « منجنیق». دهیم تیررس قرار می

ی نبرد اجتماعی را تنها در   باور داریم که ماشه. ندارد

پیکار واقعی . خیابان و در وضعیت واقعی باید چکاند

« منجنیق». ستبرای تغییر واقعی همان چکاندن ماشه ا

خواهد دستگاهی از آگاهی بسازد که به کار  تنها می

 .چکاندن این ماشه بیاید

خواهد با خوانندگانش ارتباطی  می« منجنیق»

ی بعدی  پیوسته و مداوم داشته باشد؛ بنابر این از شماره

شود که در آن به  به نشریه افزوده می« کمانه»بخش 

د و اگر نقدی بر های خوانندگان پاسخ خواهیم دا نامه

های قبل رسیده باشد، در آن منتشر  مطالب شماره

  .خواهیم کرد

 

سطح اول . در دو سطح اداره خواهد شد« منجنیق»

یعنی آنهایی که . ی منجنیق است هیات تحریریه

مسئوالن پیگیری و سفارش . کنند داوطلبانه کاِر گل می

. بندی و طراحی نشریه ناظران چینش و صفحه. مطالب

داوطلبانه است « منجنیق»ی  ضور در هیات تحریریهح

خواهند با  ی کسانی که می همه. و انتخابی نیست

توانند عضو هیات  مستمرتر کار کنند می« منجنیق»

سطح دوم شورای نویسندگان است که . تحریریه باشند

دهند  مطلب می« منجنیق»ی کسانی که به  از همه

طلبی در در واقع هر کسی که م. شود تشکیل می

تواند عضو شورای نویسندگان آن  دارد می« منجنیق»

که خودش بنا به هر دلیلی چنین  هم باشد مگر آن

ی سوم موضوع نشریه با خرد جمعی  از شماره. نخواهد

دانیم پیش بردن چنین  می. این شورا برگزیده خواهد شد

های  کاری سخت و دشوار است و ممکن است در نیمه

ایم و  های آن تن داده ما به دشواریراه پشیمان شویم ا

 .خواهیم بخت خود را بیازماییم می

ی بعدی  موضوع شماره« منجنیق»ی  در هر شماره

اعالم خواهد شد تا اگر کسی خواست در مورد آن 

بنویسد بتواند پس از هماهنگی با ایمیل نشریه، دست به 

دموکراسی « منجنیق»ی دوم  موضوع شماره. قلم شود

 بحث در مورد آن تصویر قالب موجود از. خواهد بود

. گوییم ای که ما از آن سخن می دموکراسی و آن رهایی

 . خواهد که چنین باشد می« منجنیق»

 چرا پدرساالری؟

انتخاب پدرساالری به عنوان موضوع 

ی اول نشریه  شماره

برای ما حکم نوعی 

تصفیه حساب با خود و 

. دیگران را داشت

خواستیم بدانیم و  می

ای  بدانند از چه نقطه

« منجنیق». کنیم آغاز می

اعالم عمومی و در مال 

عام این بود که هیچ 

پدران خوب و . شناسیم را به رسمیت نمیپدری 

ی  دانیم و سلطه پدران بد را نمایندگان سلطه می

اعالم عمومی این . ی بد نداریم خوب و سلطه

بود که هیچ پند و اندرزی را به گوش نخواهیم 

نقد . گرفت و گستاخ و بازیگوش خواهیم ماند

ی آجیدن آن نسلی است که  پدرساالری نقطه

خودش را بسازد، اشتباهات خواهد تاریخ  می

خودش را داشته باشد و زندگی خودش را 

 . روایت کند

آغاز از نقد پدرساالری دعوت به قیامی 

عمومی است علیه پدِر بزرگ که در جایگاه 

سیستم مسلط و وضعیت موجود ایستاده است و 

خواهد بر زندگی ما کنترل و نظارت داشته  می

لیه آن دعوت به قیامی عمومی است ع. باشد

فرهنگی که پدِر بزرگ را در تمامی زیست 

دعوت به . کند ی هر کدام ما بازتولید می روزانه

قیامی عمومی است علیه آن فرهنگ و گفتمانی 

ی پدران شده است و حضور  که خوگیر سلطه

دعوت به قیامی . داند می« ضروری»پدران را 

ای که گمان  مآبانه عمومی است علیه آن نگاه قیم

د با جایگزینی پدران خوب به جای پدران کن می

دعوت به قیامی عمومی . بد ستم محو خواهد شد

ی خود  خواهد سلطه است علیه آن نگاهی که می

های  های پاره و تجربه ی پیراهن را به پشتوانه

دعوت به قیامی عمومی است . قلنبه تحمیل کند

علیه آن نگاهی که ما را حرف شنو، مودب و 

ما از قیام آغاز . خواهد میگوش به فرمان 

کنیم، از شورش، از دعوت به مراسم  می

 . پدرُکشی
 

اما آگاهانه ماشه « منجنیق»

ی   باور داریم که ماشه. ندارد

نبرد اجتماعی را تنها در خیابان 

. و در وضعیت واقعی باید چکاند

اقعی برای تغییر واقعی پیکار و

 همان چکاندن ماشه است
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داران  خواندن این مطلب به پدران، معلمان و درجه

 شود ارتش توصیه نمی

المللی کتاب تهران  دو سال پیش در نمایشگاه بین

از . های فدایی خلق چریک»وقتی برای خرید کتاب 

ی وزارت  به غرفه« 7531ها تا بهمن  نخستین کنش

اطالعات مراجعه کردم، جوانک بداخمی پشت دخل 

وقتی کتاب را خواستم، نگاهی . بازار امنیتی نشسته بود

گوارای گردنم کرد و تند شد که  عصبی به گردنی چه

آنکه . «آوریم نداریم و تمام شده و دیگر هم نمی»

تر ایستاده بود اما جلو آمد، با  تر بود و آن پشتارشد

ی مطالعات و  موسسه»ی  و نشانی غرفه. لبخند

. سوتر داد را در دو راهرو آن« های سیاسی پژوهش

یی که آن روزها شاهد حضور پیاپی کسانی بود  غرفه

خواهند که وزارت  کتابی را می« تابلو»های  که با قیافه

 .ر کرده استاطالعات حکومت اسالمی منتش

از همان ابتدا هم معلوم بود انتشار چنین کتابی 

ی  موسسه». های بسیاری را در پی خواهد داشت واکنش

از همین دست « های سیاسی مطالعات و پژوهش

ها منتشر کرده بود اما انتشار کتابی در مورد  کتاب

های فدایی خلق ایران  جنبش فدایی و سازمان چریک

 .انتشارات این موسسه داشت تفاوتی اساسی با دیگر

از پیدایی تا . سازمان مجاهدین خلق»انتشار کتاب 

در سه جلد به دلیل فرو شدن این سازمان در « فرجام

یی شبه مذهبی با مرجعیتی اقتدارگرا و  قالب فرقه

نیافتنی، غیر از واکنش اصحاب فرقه و البته تنی  دست

ن آ. چند از اعضای سابق سازمان را در پی نداشت

اعضای سابق هم برای دفاع از نسل اول سازمان به 

میدان آمدند و نه برای دفاع از حیثیت سازمان مسعود 

 . رجوی

های منتشر شده  دومین کتابی که از مجموعه کتاب

برانگیز باشد،  توانست بحث می« موسسه»از سوی این 

بود که حاال آشکار شده به « گفتگو با تاریخ»کتاب 

 شهبازی، عضو رده باالی سازمان کارگردانی عبدهللا

هاست  ی ایران که تواب شده و سال جوانان حزب توده

های پژوهشی وابسته به  با نهادهای امنیتی و موسسه

یی بلند با نورالدین  کند، مصاحبه خانه همکاری می امنیت

این کتاب هم اما برای . کیانوری را مکتوب کرده است

منتشر شد که پنج ، زمانی 7518اولین بار در سال 

« خاطرات نورالدین کیانوری»سالی پیش از آن کتاب 

ی تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه و توسط  از سوی موسسه

ها  منتشر شده بود و همه، گفتنی( 7)انتشارات اطالعات

ی  مجله. نگاری گفته و نوشته بودند را در نقد آن خاطره

شنفکری ی جریان رو ترین نشریه آدینه که آن زمان مهم

نامه، در چند  در داخل کشور بود، عالوه بر یک ویژه

نگاری  شماره نقدهای متعددی را بر آن تاریخ

« های سابقن انقالبی دموکرات»وار که  کیانوری

گردان آن بودند، منتشر کرده بود و به واقع کتاب  صحنه

زمانی « های سیاسی ی مطالعات و پژوهش موسسه»

یزی برای افزودن بر آن منتشر شد که دیگر چندان چ

 .نقدهای پیشین باقی نمانده بود

هم « گیری تا فروپاشی از شکل. حزب توده»کتاب 

موضوع جدیدی در چنته ندارد و در واقع تجدید چاپ 

های بازجویی  هایی از برگه کتابی قدیمی است با افزوده

های  تر و عکس تر و حجیم و البته شکل و شمایلی شکیل

توان گفت حجم  یگر به جرات میاز سوی د. بیشتر

ی  ی اخیر در مورد حزب توده هایی که در دو دهه کتاب

ی آثاری که در مورد  ایران نوشته شده به تنهایی با همه

ها و احزاب سیاسی ایرانی منتشر شده، برابری  سازمان

 .زدایی شده است کند و بنابراین از آن حساسیت می

یی  در هاله جنبش فدایی اما تاکنون جنبشی بوده

ی  مقدس که همواره نوشتن در مورد آن به بهانه

یی که البد خواهد  ی خجسته به زمانه« شرایط ویژه»

عالوه بر آن هیچ نیرویی به . رسید حواله شده است

ی جنبش فدایی در پنجاه سال اخیر نتوانسته در  اندازه

مسئله تنها این . فضای روشنفکری ایران اثرگذار باشد

رخی از نیروهای فعال در سازمان نیست که ب

اند،  بختانه باقی مانده های فدایی خلق ایران نیک چریک

های شناخته  بلکه مسئله آن است که بسیاری از چهره

شده در فضای فرهنگی و سیاسی جغرافیای ایرانی، 

ها نسب  های مطرح در میان راست حتا برخی از چهره

سخن « نبشج»من آگاهانه از . برند به این جنبش می

تفاوت دارد و « سازمان»گویم که به گمان من با  می

پس طبیعی . تنها تجلی یک بخش از آن است« سازمان»

بود انتشار کتابی که با هویت چنین طیف وسیعی سر و 

 .کار داشته باشد، چنین واکنش وسیعی را هم برانگیزاند

در این مدت تالش کردم بیشترین تعداد نقدهایی که 

ها و نشریات گوناگون  ین کتاب در سایتدر مورد ا

بسیاری . حجم انبوهی بود. منتشر شده است را بخوانم

برخی . هایی از حقیقت را بیان کرده بودند از آنها پاره

ی فرخ  بودند مانند نوشته« انگیز شگفت»و « جذاب»هم 

نگهدار که در کمال خضوع و فروتنی سالخان را به 

یخ جنبش فدایی دعوت ی مشترک در مورد تار مفاهمه

هایی هم گفته شده بود که برای من به  ناگفته. کرد می

عنوان کسی که خردک پژوهشی هم در تاریخ معاصر 

هرچند . کند، آگاهی از آنها آموزنده بود ایران می

های رازآمیزی هم نبود و تاکنون احتمالن چون  ناگفته

« تری کارهای مهم»نداشته و رفقا « ضرورتی»

های  د، ناگفته مانده بود و اینک که تکنیسینان داشته

را مورد « جوانان معصوم»خانه ما  تاریخی امنیت

. شد ی ایدئولوژیک قرار داده بودند، باید گفته می هجمه

های اصلی اما که هنوز هم و به رغم  گاه سر و ته گره

ی ایدئولوژیک، رازآلود باقی مانده با  آن هجمه

و « های اطالعاتی شرف بی»های عصبی به  پرخاش

های ادبی سوزناک  و یا با قطعه« ُکش های آدم کثافت»

 .هم آمده است

نگاهی به »جعفر بهکیش در نوشتاری با عنوان 

واکنش سازمان اکثریت و اتحاد فداییان به انتشار کتاب 

ی درست و مهمی  به نکته« "های فدائی خلق چریک"



ه اندکی به گذشت»: نویسد او می. کند اشاره می

شورشیان "سال قبل پس از انتشار کتاب  1گردم،  بازمی

به قلم آقای " آرمانخواه، ناکامی جنبش چپ در ایران

ی آقای مهدی پرتوی در ایران،  مازیار بهروز و ترجمه

چند ( 7561آبان  2) 17ی  ی آرش در شماره  مجله

شورشیان "مصاحبه با فعالین فدایی در مورد کتاب 

ی خود با حیدر  آرش مصاحبه. دمنتشر کر" آرمانخواه

در این شرایط شلوغ بازار "...کند  را چنین آغاز می

هایی با عناوین پژوهشی و تحقیقی  نشر در ایران، کتاب

شود که به سهو یا به عمد  به بازار کتاب عرضه می

اطالعات نادرستی را در مورد وقایع مهم تاریخی، در 

ب آقای مازیار در کتا. دهند اختیار نسل جوان قرار می

اطالعاتی در مورد ( ... شورشیان آرمانخواه)بهروز 

سازمان مطرح شده است که بعضن نادرست یا از زبان 

اند و تنها  کسانی مطرح شده که خود در وقایع نبوده

آرش حتی به همین حد . "اند های خود را بیان کرده شنیده

ی که مترجم کتاب آقا کند و با اشاره به این بسنده نمی

کند  مهدی پرتوی است، این گمان را در خواننده القا می

ی کتاب به ترتیبی در همگامی با  که گویا انتشار ترجمه

آرش چند )وزارت اطالعات جمهوری اسالمی است 

یی را در همین شماره به شرح احواالت مهدی  صفحه

های ایشان با وزارت اطالعات  پرتوی و همکاری

 .( اختصاص داده است

کنندگان و بیشتر کسانی که  ف دیگر مصاحبهاز طر

با آنها مصاحبه شده است آقای بهروز را به دلیل اتکا به 

مورد انتقاد قرار " دست دوم و چندم"های افراد  شهادت

داده و به همین دلیل در اعتبار کتاب ایشان تردید 

کاش آقای "گویند  پور می آقای عبدالرحیم. اند کرده

ار کتابش به کسانی که در مورد آنها مازیار، قبل از انتش

کرد و موضوع پژوهش بودند، مراجعه  پژوهش می

!! اند اند و فرونمرده تعدادی از آنها هنوز زنده. کرد می

وقتی که منابع دست اول برای تحقیق و پژوهش وجود 

دارد و قابل دسترسی است، استفاده از منابع دست دوم 

 ".هش لطمه وارد کندتواند به کار پژو به جای آنها، می

ها همه اذعان دارند که روشن  در این مصاحبه

کردن آنچه بر سازمان فدایی گذشته است، بیش از هر 

آقای . ی فعالین این جریان است کسی وظیفه

کنم که این  تاکید می... من : "گویند پور می عبدالرحیم

ی ما بوده و هست که مسائل را مکتوب کنیم و  وظیفه

نبش قرار دهیم و تا به حال تاخیر هم در اختیار ج

من بارها با رفقا مشورت کردم و طرح کردم . ایم کرده

که ما باید خودمان این کار را بکنیم و نباید منتظر بمانیم 

 ".دیگران بنویسند و ما در مقام پاسخگویی بربیاییم

در بر  17سال از انتشار آرش  1متاسفانه با گذشت 

و سازمان نامبرده شواهد و چرخد و د همان پاشنه می

را برای نگارش یک تاریخ مستند ]...[ اسناد الزم 

 .«اند منتشر نکرده

و )امتناع سازمان اکثریت »: دهد و بعد ادامه می

در ( هایی که ریشه در جنبش فداییان دارند دیگر سازمان

بیان حقیقت آنچه در گذشته اتفاق افتاده به پیش از 

رسی به اسناد آن دوره بسیار که به راستی دست)انقالب 

محدود و اغلب فعالین آن جان بر سر آرمانشان 

به ویژه سازمان )ها  این سازمان. محدود نیست( گذاشتند

در مقابل درخواست برای کشف حقیقت آنچه ( اکثریت

که اکثر مسئولین آن )در بعد از انقالب اتفاق افتاده 

( ستندهنوز در قید حیات و در خارج از کشور ساکن ه

اندازی  نیز جواب منفی داده و در راه آن سنگ

 .«اند کرده

احتمالن این بار انتظار جعفر بهکیش و ما، تمامی 

زنیم، چندان  کسانی که در جغرافیای چپ ایرانی دم می

« جلد اول»فراموش نکنیم که این کتاب . طوالنی نشود

است و نادری و شرکا همین حاال در تدارک انتشار جلد 

و دریغ را ببین که باید آگاهی از اسرار جنبشی . ندا دوم

را که تبار خونی و سرفراز خود ماست، از 

 .ی جمهوری سیاه گدایی کنیم خانه سازان امنیت تاریخ

های پیش از انقالب اما من با بهکیش  در مورد سال

به رغم آنکه جنایت ناتمام پهلوی را . رای نیستم هم

یاری از فعاالن جنبش جمهوری اسالمی تمام کرد و بس

توان  فدایی اینک در میان ما نیستند ولی الاقل می

یی از اعضا و حتا مسئولین سازمان و  ها نفره فهرست ده

نیز فعاالن موثر و آگاه جنبش را به دست داد که در 

حتا اگر همین افراد . اند داخل و خارج کشور باز مانده

سترگ های خودشان را روایت کنند کار  هم دانسته

 .  تر خواهد شد نگاری جنبش فدایی ساده تاریخ

ی طوالنی نوشته نشده  این نوشتار اما با این مقدمه

اینها را نوشتم تا فضا برای . است تا اینها را به هم ببافد

در جای جای نقدهایی که . نهایی آماده شود« کاری تبه»

های فدایی  برخی رفقای بازمانده از سازمان چریک

جبران خواهیم »: اند اند، تعهد داده نوشته خلق ایران

و این نوشتار برای این نوشته شده است که از . «کرد

 ! لطفن جبران نکنید: آنها بخواهد

های فدایی خلق اکنون منتشر  چرا کتاب چریک

 شده است؟

پاسخ به این سوال هرچند کار دشواری نیست اما 

هر کدام از رفقا به فهرست . ی مهمی است مسئله

گوناگونی از اهداف فرضی مختلفی که انتشار این کتاب 

اند که به تمامی  توانسته پیگیر آنها باشد، اشاره کرده می

جمهوری اسالمی و نهادهای سرکوب آن . درست است

گی  ی استبدادی به این پخته هم بعد از سی سال سلطه

تواند  اند که بدانند هر پدیده و هر کنشی می کثیف رسیده

بنابراین قطعن . اثرات مختلفی هم داشته باشدزمان  هم

اند در انتشار این کتاب  تمامی آنچه رفقای دیگر نوشته

 .موثر بوده است

« چرایی»اما محور اصلی سوال به گمان من نباید 

محور اصلی سوال باید این باشد . انتشار این کتاب باشد

بی »اند؟  منتشر کرده «اکنون»که چرا این کتاب را 

دار کردن  لکه»، «کردن نیروهای اپوزیسیون اعتبار

در هم شکستن مقاومت »، «سیمای جنبش فدایی

تحریف تاریخ برای اثبات برتریت بی »، «مخالفان

رقیب و حقانیت مطلق ایدئولوژیک و تاریخی جریانات 

جریان "ی  تقابل مبارزه»، «وابسته به اسالم فقاهتی

با  ..."نهضت روحانیت ... گرای مردمی  اصالت



جریانات روشنفکری و سیاسی تجددگرا و سکوالر چپ 

و راست و میانه به منظور خراش انداختن بر سیمای 

بازنویسی مغرضانه رویدادهای سیاسی و »، «آنها

روایات یک جانبه، خارج از متن تاریخی و تحریف 

های  ها و کردار سیاسی و رفتار اخالقی شخصیت ایده

ای  حرمت ویژه ی جمعی ای که در خاطره سیاسی

و و و همه بدون شک در شمار اهدافی بوده که « دارند

ی جمهوری اسالمی با انتشار این کتاب دنبال  خانه امنیت

ترین هدف  اما آنچه که اصلی. کرده است می

سازان بوده و رفقای دیگر هم در مطالبشان به آن  تاریخ

اند، سرکوب فرهنگی جریانی است که با  اشاره کرده

جوانان چپ و رادیکال در امروز ایران،  برآمدن

 . دستگاه سرکوب را به انتشار این کتاب واداشته است

های  ها و گزارش دانیم که اسناد بازجویی می

های  یی نیست و در تمامی سال ساواک، اسناد نویافته

ی جمهوری اسالمی  خانه گذشته هم در اختیار امنیت

یش گفته که برخی دانیم تمامی آن اهداف پ می. بوده است

از آنها را نقل کردم، اهداف جدیدی نیستند و جمهوری 

های استبداد چنین اهدافی را  اسالمی در تمامی سال

سازان خبره و  دانیم که تاریخ می. دنبال کرده است

گی در خدمت جمهوری  های تحریف به تازه تکنیسین

 ها چنین افرادی اند و در تمامی این سال اسالمی درنیامده

در استخدام نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک حکومتی 

رود، به میدان آمدن نسل  آنچه جدید به شمار می. اند بوده

توان حضور و وجود آن  جدید چپ است که دیگر نمی

هرچند همین نسل هم در عمر کوتاه خود . را انکار کرد

ی  ی شکست و حذف از عرصه الاقل یک تجربه

خانه  اما کارشناسان امنیت عمومی را تجربه کرده باشد

یی چنین  دانند آنگاه که جامعه بهتر از هر کسی می

ی  شود که امروز شده است، آنگاه که هنگامه ملتهب می

رسد، چپ همان  شورش فرزندان علیه پدران درمی

یی  شبحی است که آرام آرام خودش را بر آسمان جامعه

 .گسترد در دست تغییر می

 

نیست که حکومت ایران از  این البته به آن معنا

گان جنبش فدایی به  اقبال نسل جدید چپ به بازمانده

های امنیتی چنین توهمی  دستگاه. وحشت افتاده است

اندازد  آنچه که حکومت ایران را به وحشت می. ندارند

دفاع نسل جدید چپ از باوری انقالبی است که جنبش 

دان آمده ی خودش برای دفاع از آن به می فدایی در زمانه

. گردد تبار رادیکالیسم ایرانی به جنبش فدایی بازمی. بود

های سرکوب حکومت ایران حتا شاید این را  تئوریسین

درست به همین دلیل . زودتر از خود ما فهمیده باشند

خواهد به  می« های فدایی خلق چریک»است که کتاب 

ما نشان دهد که رادیکال بودن هیچ معنایی غیر از 

سواد بودن  سود، گانگستر، ماجراجو و بیمغرض، ح

این کتاب منتشر شده است تا به ما بیاموزد . ندارد

 .   چگونه رادیکال نباشیم

 پدران تنگ حوصله

برآمدن نسل جدید چپ در ایران موجی از معلمان 

خواستند شاگردان  فرهیخته را به دنبال داشت که می

« جربهانتقال ت»را به نام « سواد بی»و « ماجراجو»

ما اما نسل چموشی بودیم که به . پشت میز درس بنشانند

دانستیم میزهای مدرسه، ما را تبدیل به  خوبی می

پس بر علیه معلمان . شاگردانی خرفت خواهد کرد

 .شوریدیم و کورمال راه خودمان را رفتیم

ی نسل گذشته با نسل جدید چپ  هر کجا که رابطه

شد، شاگردان سرپیچی شاگرد _ ی معلم  تبدیل به رابطه

های پدرانه را  معلمان نیز ناامید و آشفته نصیحت. کردند

هایی که کسی آنها را  دهند، نصیحت ادامه دادند و می

حتا شاید در برخی موارد حق با آنها باشد اما . شنود نمی

ما . ی نصیحت شنیدن ندارد کسی در میان ما حوصله



و دانشگاه  سرتاسر یک زندگی را در خانواده و مدرسه

پدر و معلم و . ییم و جامعه به نصیحت شدن گذرانده

نسل جدید چپ . اند استاد و حکومت ما را نصیحت کرده

ی دو نسل  معلمان نتوانستند فاصله. سرباز پادگان نیست

ها  ی خود فاصله را کم کنند بلکه با رفتار اقتدارگرایانه

 .را بیشتر کردند

جرم به نفرین شوند ال ها چون شنیده نمی نصیحت

ما این تجربه را در خانه و مدرسه و . بدل خواهند شد

ما از نفرین . ییم دانشگاه و جامعه به دست آورده

های این نفرین این روزها گاه به  زمزمه. ییم سربرآورده

هاست در محافل  نفرینی که مدت. شود گاه شنیده می

حتا . خصوصی جریان دارد و اینک به آفتاب آمده است

داشتنی مانند حافظ موسوی در  سانی روادار و دوستان

سخن « بچه بورژواهایی»یکی از آخرین شعرهایش از 

ی  قفسه»را از « گوارا شرت چه تی»گوید که  می

کند  اند و فراموش می برداشته« ی پدرانشان کتابخانه

ی  گوارا را به قفسه شرت چه پدران بورژوایی را که تی

های نفرینی البته  این زمزمه. ندا هایشان سپرده کتابخانه

هنوز تبدیل به موج نشده است چرا که هنوز خردک 

با این . ها را بشنویم امیدی به این دارند که ما نصیحت

حال خواهد شد چون ما علیه نصایح پدرانه در هر 

 .ییم موقعیتی شوریده

 

کنند و خواهند کرد اما  کسانی که ما را نفرین می

شان و نسل خودشان در کجا کنند خود فراموش می

ی ابتدای این نوشتار  البد آنها اگر توصیه. ایستاده بودند

را جدی نگرفته و این مطلب را خوانده باشند، همین 

خودشان ! یی شرمانه چه گستاخی بی»: حاال خواهند گفت

ها و  ها و پویان زاده ها و بیژن ها و اشرف را با جزنی

این جمله حتا اگر واقعیتی . «کنند ها مقایسه می احمدزاده

 .را در خودش حمل کند برای من طنینی تاریخی دارد

 

 

من اطمینان دارم گوش تاریخ یک بار دیگر چنین  

های  ی چهل و سال های پایانی دهه یی را در سال جمله

ی پنجاه از صوفیه و الیپزیگ و مسکو  آغازین دهه

 . کنند گانند که ما را نفرین می شده نفرین. شنیده است

در این میان البته بودند و هستند کسانی که توانستند 

در برقراری ارتباط با نسل جدید چپ موفق باشند و 

. ی دو نسل را به ارتباطی پویا و بالنده بدل کنند رابطه

ی سالیان  آنها کسانی بودند که در کوران مبارزه

ی  شاگرد باید رابطه_ ی معلم  اند به جای رابطه آموخته

هرکجا ارتباط نسل گذشته با . ق با رفیق را بنشانندرفی

 .یی داشته، چنین بوده است نسل جدید چپ ثمره

 !لطفن جبران نکنید

ما، نسل جدید چپ ایران مخاطبان اصلی تاریخ 

ی ارشدتر  این را آن فروشنده. جنبش فدایی هستیم

که کسانی  ما از این. دانست خانه می ی امنیت غرفه

ات ذهن معصوم ما از چنگال بخواهند برای نج

پرداز امنیتی، تاریخ جنبش فدایی را به  های تاریخ گرگ

ترین  ترین و رفیقانه بزرگ. ما درس بدهند، متنفریم

توانند در حق  گان جنبش فدایی می کاری که بازمانده

نسل جدید چپ ایران انجام دهند، جبران دیرکردشان در 

نها برای ما ما تاریخی را که آ. نوشتن تاریخ نیست

خواهیم به جای  ما نمی. بنویسند قبول نخواهیم کرد

حکومت، حاال و برای جبران، « رسمی»روایت 

ما از آنها . ها را بخوانیم سازمان« رسمی»روایت 

هایشان را بگویند، دسترسی به اسناد  خواهیم ناگفته می

. را آزاد کنند و ما را در دسترسی به اسناد یاری دهند

پ، چه امروز بداند و چه قرار باشد بعدها نسل جدید چ

کند که تبار آن به جنبش  بفهمد، از رادیکالیسمی دفاع می

ما . مازاد جنبش فدایی ماترک ماست. گردد فدایی بازمی

یابی ما به  خواهیم رفیقانه مسیر دست از نسل گذشته می

واقعیت را بگشایند و اطمینان داشته باشند ما از جوانی 

تری وجود  برای ما هیچ کار مهم. واهیم کردآنها دفاع خ

 . ترین کار ما دفاع از رادیکالیسم است مهم. ندارد

 گری       علیه تاریخی

وضعیت "گان به ما آموخته است که  سنت ستمدیده

بریم  یی که در آن به سر می"استثنایی یا اضطراری

ما باید به تصوری از تاریخ دست یابیم . خوِد قاعده است

 .ا این بصیرت خواناستکه ب

 والتر بنیامین

چندی پیش رفیق نازنینی ماجرایی را با من در 

. ها ذهنم را درگیر خودش کرد میان گذاشت که تا مدت

های موجود در  کرد که کتاب رفیق تعریف می

یی بر  اش در سن مشخصی تاثیر ویژه ی پدری خانه کتاب

بیات هایی در اد کتاب. ی او داشته است زندگی آینده

، «مادر»: هایی البد آشنا انقالبی آن روزگار با نام

 . «چگونه فوالد آبدیده شد»، «خرمگس»

ی چهل دانشجوی دانشگاه تبریز و  پدر در دهه

در آن زمان . بوده است( 2)ی اکبر موئد خانه دوست هم

که دانشجوی سال باالتری بوده ( 5)بهروز ارمغانی

کبر و پدر رفیق من را به ا( ها همان کتاب)هایی  کتاب

گذرد و اکبر موئد و بهروز  زمان می. داده است می

ی اعدام و دومی در نبرد  ارمغانی اولی در برابر جوخه

او خود درگیر حیرتی . بازند رویاروی جان می



یی دور  مالیخولیایی بود که کسی جان باخته در گذشته

چنین تاثیری بر زندگی امروزی او گذاشته است و این 

 .را به من منتقل کرد حیرت

چنین است که سیاست رادیکال در روزگار ما به 

ی آن  رغم تمامی خون و تحریفی که به واسطه

جمهوری اسالمی تالش کرد میان ما و آن تبار تاریخی 

. فاصله بیندازد، تا این حد متاثر از آن جنبش بوده است

آگاهی از این تاثیر اما زمانی که به وضعیت انضمامی 

ی ایران و نسل جدید چپ گره بخورد، آشکار  هجامع

یی  کند که ما امروز و انگار هر روز در همان نقطه می

. ی آغاز ایستاده بودند ییم که آنان در آن هنگامه ایستاده

این بصیرتی است که باید از آن انتقادی تاریخی را 

 .برکشید

 ققنوسی که برخاست

نع به اتوپیا چیزی است که قدرت جوامع مستقر ما

تبدیل به « ناضروری»آنجا که . شود وجود آمدن آن می

 .شود نیازی حیاتی می

 هربرت مارکوزه

جنبش فدایی، اگر آن را نام فراگیر و درستی برای 

. جنبش مسلحانه بدانیم، جنبشی ناگهانی و تقلیدی نبود

گی جوانان  جنبش فدایی حاصل سرخورده

ر صب»ی  بورژوایی نبود که دیگر حوصله خرده

این همان تلقی مسلطی است که . نداشتند« انقالبی

جنبش فدایی . دهند سازان شاه و شیخ گسترش می تاریخ

خواست  به تمامی برآمده از نیازی اجتماعی بود که می

شاید بتوان . اثرات رفرمیسم حاکم بر چپ را بزداید

ها را در  های آغاز سرودخوانی مسلسل اولین زمزمه

ن دانشجویان ایرانی در خارج از ی کنفدراسیو قطعنامه

یی  همان قطعنامه. ردگیری کرد 7532کشور به سال 

که خطاب به کارگران، کشاورزان و زحمتکشان 

ی سیاسی  یی برای مبارزه کاربرد خشونت را وسیله

هاست و باید  زبان شاه زبان گلوله»: نویسد داند و می می

 (3.)«با همان زبان با او سخن گفت

آن عصر غیبت اینترنت و وسایل  بعید است در

ارتباطی این قطعنامه به بیژن جزنی و یارانش رسیده 

به ویژه که . باشد و آنان به سرعت آن را پذیرفته باشند

تصمیم گرفته بود به سمت  7532گروه در بهار 

نظامی حرکت کند و نیز منوچهر _ سازماندهی سیاسی 

کالنتری، عضو گروه جزنی سه سال پس از آن 

تصور اثرگذاری ( 3.)طعنامه به خارج از کشور رفتق

توان بی پایه  این دو بر هم را با چنین استداللی می

 .دانست

به ویژه که بدانیم در همان دوران آغاز فعالیت 

گروه، حسن ضیاطریفی تالشی بی ثمر برای تماس با 

ها و بهمن قشقایی داشته است  ی قشقایی شورش مسلحانه

شود که  برقرار می« آوران رزم»وه و نیز تماسی با گر

ی آن  ی مسلحانه اعتقاد دارند و در نتیجه به مبارزه

کسانی چون عباس سورکی، ناصر آقایان و ضرار 

به مجموع اینها باید اضافه . پیوندند زاهدیان به گروه می

زاده، مال آواره  ی اسماعیل شریف کنم شورش مسلحانه

عد ادعا کنم سخن و سلیمان معینی را در کردستان و ب

برای چنین آغازی، « گی حوصله بی»و « تقلید»گفتن از 

معنی و  زمان، در بهترین حالت بی همه گیر و هم

 . ورزانه است غرض

یی جمعی را  جنبش فدایی آمده بود تا نکبت خاطره

یی که در آن پدران چپ در خانه مانده  خاطره. بزداید

. شد زدود بان میبودند را تنها با پیوندی خونین با خیا

حزب . این همه اما از وضعیت جهانی بی تاثیر نبود

 7552مرداد  26ی ایران پس از شکست تاریخی  توده

ی  دیگر هیچگاه نتوانست به دوران اوج قدرتش در دهه

یی که حزب  دوران طالیی و فرخنده. بیست بازگردد

ترین حزب موجود در ایران  ترین و مترقی توده گسترده

مرداد  26این همه حزب توده در روز کودتای  با. بود

نیروهایش را در خانه نگاه داشت نه به این دلیل که 

توافقی پنهانی میان انگلستان و آمریکا و شوروی در 

میان بود، نه به این دلیل که قصد داشت به دولت 

یی دیگری که  مصدق خیانت کند، و نه به دالیل افسانه

هاست آن را تکرار  کیش تاریخ سال روایت راست

دلیل . کند تا بزدلی خود را در روز کودتا بپوشاند می

عملی حزب در روز کودتا این بود که حزب توده از  بی

 . اساس حزبی نبود که برای انقالب آمده باشد

گری  یی متولد شد که انقالبی حزب توده در زمانه

آخرین رهبران . ی فترت گرفتار آمده بود چپ در چنبره

ِکنِشت و رزا لوکزامبورگ بر  بی یا چون کارل لیبانقال

یی از هم پاشیده جان  های آلمانی با جمجمه سنگفرش

سپرده بودند، یا چون آنتونیو گرامشی گرفتار زندان 

های استالینی از دم  فاشیستی شده بودند و یا در تصفیه

ی استالینی بر چپ جهانی  عصر سلطه. تیغ گذشته بودند

: گفت این استالین بود که میآغاز شده بود و 

انترناسیونالیست کسی است که حاضر است بی چون »

و چرا و بدون تزلزل و بدون قید و شرط از اتحاد 

زیرا هر کس که خیال . جماهیر شوروی دفاع کند

کند از انقالبی جهانی بدون اتحاد جماهیر شوروی یا  می

و  کند کند، علیه انقالب اقدام می به رغم آن دفاع می

 « .غلتد ناگزیر به اردوی دشمنان انقالب درمی

اتحاد جماهیر شوروی سرمست از فتوحات جنگ 

های  ی شرقی اروپا که با دولت جهانی دوم و اشغال نیمه

های سر به راه آذین شده بود و  نشانده و کمونیست دست

های اتمی آمریکا که به عنوان  نیز در هراس از بمب

ه از دل خاکسترهای قدرت هژمونیک جهان سرمای

جنگ جهانی دوم به کار سر کشیدن بود، مایل بود 

ی انقالب را پایین بکشد تا مبادا جایی مجبور شود  فتیله

چنین بود که آن بخشی . با قدرت اتمی شاخ به شاخ شود

ی دموکرات آذربایجان و  از انقالبیون جهان چون فرقه

ب های یونان که هنوز در سر سودای انقال کمونیست

های شوروی به عنوان  سرخ داشتند و چشم امید به یاری

اولین پایگاه جهانی پرولتاریای انقالبی بسته بودند، 

قربانی شرایطی شدند که بقای دولت حزبی تزارهای 

 .سرخ کرملین به حفظ آن گره خورده بود

از آن پس احزاب کمونیست جهان، و نیز حزب 

کردند به  یی ایران، در بهترین حالت تالش م توده

عنوان نمایندگان چپ در جامعه، چند کرسی پارلمانی 



های راست را با افشاگری و  به دست بیاورند، دولت

انتقادهای خود تحت فشار بگذارند، در جهت گسترش 

تامین اجتماعی و احقاق حقوق فرودستان تالش کنند و 

گرا  های ائتالفی چپ ترین شکل وارد دولت در آرمانی

بدون تزلزل و بدون »ی اینها  ته در کنار همهو الب. شوند

از منافع اتحاد جماهیر شوروی دفاع کنند « قید و شرط

 .تا برادری انترناسیونالیستی خود را به اثبات برسانند

گرا نیز از این همه بی  های غربی و غرب دولت

اطالع نبودند چنین بود که دست به سرکوب خونین چپ 

ی  افسانه. طری انقالبی نبودنزدند چرا که دیگر چپ، خ

شود  هراس دربار ایران از حزب توده آنگاه آشکار می

که در بهترین موقعیت سرکوب، در حالی که ترور شاه 

و بعد تصویب انحالل حزب توده  7521بهمن  73در 

ی  در مجلس بهترین موقعیت را برای برچیدن یکباره

یبن در حالی که تقر. داد تشکیالت حزب به حاکمان می

ی حزبی در پی ماجرای  تمامی رهبران شناخته شده

شد با یک چرخش  ترور شاه بازداشت شده بودند و می

ی توطئه علیه جان شخص اول  قلم آنها را به بهانه

یی  ی آتش سپرد، سرکوب در نقطه مملکت به جوخه

ها تا  متوقف شد و تشکیالت حزب در تمام آن سال

نیمه مخفی به  _لنی مرداد به شکل نیمه ع 26کودتای 

 .حیات خود ادامه داد

  

انقالب زردهای سرخ در . جهان اما چنین نماند

تواند از  گری چپ می چین نشان داد که هنوز انقالبی

و البته کشف سازمان نظامی حزب . جایی سربر کشد

نیز هراس به جان دربار انداخت تا سرکوب همه جانبه 

طور که  انهم. و اعدام اعضای حزب را آغاز کند

نظامیان جهان، پشتیبانی شدند تا زیر نظر جالدهای 

یی چون گریدی و کیسینجر، هر گاه حزبی  شناخته شده

گرا بخواهد از خط قرمز عبور کند و دمی به  چپ

 . گری بزند، جوی خون راه بیندازند ی انقالبی خمره

ی ایران،  احزاب کمونیست جهان، و نیز حزب توده

رو ایستادند بالفاصله به  نین روبههرگاه با سرکوبی چ

احزابی تبدیل شدند در تبعید اروپای شرقی تا با آب 

مقدس رفرمیسمی که در اولین پایگاه پرولتاریای 

آنان اگر . شد، غسل تعمید داده شوند انقالبی تولید می

آموختند  های کمونیستی می الملل پیش از این در بین

رس جدیدی ، اینک باید د«چگونه انقالب کنند»

و طنز تاریخ بود شاید که این درس درست . گرفتند می

شد که برای اولین بار  در کشوری به آنها داده می

ی کاغذ به  گری چپ در خاک آن از روی صفحه انقالبی

کشور »در کشوری که قرار بود . متن جامعه کشیده شد

آموختند  های جهان می باشد به کمونیست« شوراها

  «.کنیمچگونه انقالب ن»

گان از  شبح انقالب اما به خواست کرملین نشسته

ی  چراغ جادو بیرون نیامده بود تا به خواست و اراده

های جهان نسلی در کار سربر  در گوشه. آنان اسیر شود

کشیدن بود که رویای انقالب سرخ را در سر 

ها و فریادهای  چنین بود که صدای گلوله. پروراند می

رفت  خوش جهانی را که می جوانان شورشی، خواب

ی پنهان و آشکار انقالبیون دیروز با  ی معامله عرصه

آنها آمده بودند تا نشان . جالدان هنوز شود بر هم زد

 .«آنچه ثابت و پابرجاست، ثابت و پابرجا نیست»دهند 

بود با گذر  طور که باید می این شورش درست همان

از  و گذر از شوروی به گذر. از شوروی آغاز شد

. ی ایران رسید احزاب کمونیست، و نیز حزب توده

مسائل »جوانان شورشی دیگر از روی سرمشق 

آنان . نوشتند های حزبی نمی و بولتن« سوسیالیسم

خواستند با مغز خودشان فکر کنند و با پاهای  می

در مقابل البته پدران خشمگین چپ  .خودشان راه بروند

ای حزب کمونیست ه کارشکنی. ایستاده بودند« رسمی»

گوارا،  بولیوی در جنگ چریکی ارنستو چه

گیری حزب کمونیست فرانسه بر علیه  موضع

گیری حزب  ، موضع86دانشجویان شورشی می 

بخش الجزایر و  کمونیست الجزایر بر علیه نبرد رهایی

ی ایران بر علیه جنبش فدایی  گیری حزب توده موضع

زندان شورشی های خشمی هستند که پدران بر فر نمونه

 (8.)گرفته بودند

 

آنان نسلی بودند که بر . شد نسل جدیدی آغاز می

آن نسل . شوریدند« شاه سلطنت کند نه حکومت»علیه 

« ی سالح از لوله»به دنبال قدرتی نبودند که باید 

موتور »_ « موتور کوچک»تئوری . خاست برمی



« ی تبلیغ مسلحانه»احمدزاده و تئوری _ پویان « بزرگ

ی  هایی دارند اما در هسته نی هرچند با هم تفاوتجز

ی آنها جامعه  سویه. مانندی مشخصی دارند اصلی هم

خواستند با خونشان سیاست را به  آن نسل می. است

این همان . یی بازگردانند که از آن تهی شده بود جامعه

بخشی بود که جنبش فدایی به مثابه  استراتژی رهایی

 . داز آن فرا رویی« جنبش»

آنچه از آن نسل آموختنی است نه اسلحه و 

ی پارتیزانی بلکه گذر  کارکردهای آن یا اصول مبارزه

یی  در زمانه. از رفرمیسم و ترسیم افق رادیکال است

ی ایدئولوژی رسمی، مذموم و  در چنبره« انقالب»که 

نابخردانه است باید از آن نسل بیاموزیم که بدون هیچ 

باید از سیاستی که این . بگوییمشرمی از انقالب سخن 

روزها به جامعه بازگشته است دفاع کرد و در برابر آن 

در این زمانه، انقالب . افقی ممکن و شدنی را قرار داد

 . خود اتوپیای ماست

 جنبِش سازمان یا سازماِن جنبش

به ابتدای « سازمان»افزوده شدن عنوان 

 7535های پایانی سال  های فدایی خلق در ماه چریک

های فدایی خلق  سازمان چریک». امری تصادفی نیست

قرار بود جنبشی را که فراگیر شده بود، « ایران

ی فراتری متکامل کند  ساماندهی کند و آن را به مرحله

. گی جنبش شد نما موجب اخته اما در موقعیتی متناقض

ی آجیدن  یی که قرار بود نقطه درست در همان نقطه

 . جنبش باشد

ش از آن هرچند لزوم تشکیل سازمانی تا پی

های نسل اول جنبش فدایی  پیشاهنگ در آثار تئوریسین

داد،  هم قابل بازشناسی است اما آنچه در عمل رخ می

های فدایی خلق تا پیش از آن  چریک. غیر از این بود

شد که به جنبش مسلحانه اعتقاد  شامل تمامی کسانی می

ی  همه»عاعیان یعنی در ترجمان مصطفا ش. داشتند

که آماده باشند در راه و برای " چریکی"نیروهای 

پس غریب نیست که ( 1.)«کاری کنند"فدا" "خلق"

پویان و _ ی گاه حتا متضاد احمدزاده  پیروان دو نظریه

ی تجانس  آنان پروسه. گیرند جزنی در کنار هم قرار می

 . را در میدان عمل پیمودند

ی  ه الاقل به اندازههایی ک از آن پس در کنار گروه

اند چون گروه فلستین، آرمان  یک پاراگراف شناخته شده

های ایران، جناح چپ  خلق، سازمان آزادیبخش خلق

، گروه (های ایران سازمان انقالبی کمونیست)ساکا 

دانشیان، گروه دکتر هوشنگ _ معروف به گلسرخی 

ی سرخ، بودند بسیاری از محافل  اعظمی و ستاره

ا اعتقاد به جنبش مسلحانه پا به میدان عمل کوچکی که ب

« چریک فدایی خلق»گذاشتند و همه خود را 

بخش نامکتوب مهمی از تاریخ فراموش . دانستند می

ها باشد که در  ی ایران شاید سرگذشت همین محفل شده

ی ایران شکل گرفتند و برخی به طور  گوشه گوشه

ر زندان اتفاقی سرانجام به سازمان وصل شدند، برخی د

و چه سندی گویاتر از . و برخی پس از پیروزی انقالب

هللا دانشیان که  ی خسرو گلسرخی و کرامت نامه وصیت

بدون هیچ قرار مشخصی، بدون هیچ سوگند مقدسی و 

گیری ایدئولوژیکی به نظرات احمدزاده  بدون هیچ سمت

های مکتوب بازمانده از  یا جزنی در آخرین برگه

آنجایی که . اند بوده« فدایی خلق»دند حیاتشان اعالم کر

من یک فدایی خلق ایران هستم و »: نویسد گلسرخی می

. من جز عشق به مردم چیز دیگری نیست ی شناسنامه

شما ایمان داشته باشید از هر قطره خون ما صدها  ...



شما را خواهد  ی خیزد و روزی قلب همه فدایی برمی

ترین خیال  خاماین »: نویسد و دانشیان می. «شکافت

است که مدام فرزندان مردم در اثر خیز انقالبی کشته 

تواند  ذهن دشمن مردم می راین خیال باطل فقط د. شوند

گیر  همه. جنبش اوج خواهد گرفت. وجود داشته باشد

خواهد شد و کارگران، کشاورزان و اقشار تحت ستم 

و بعد . «زندگی نوین و سعادتمند را صاحب خواهند شد

 .«فدایی مردم، کرامت دانشیان »: کند می امضا

پس از روییدن سازمان بر تارک جنبش اما عصر 

سازمان بنا بر خصلت سانترال . رسد گی فرا می اخته

مراتبی تالش داشت  هر سازماندهی عمودی و سلسله

تنوع موجود در سطح جنبش را به نفع نظریات 

پس تعجبی ندارد اگر هر . سازمان حل کند« رسمی»

ی تجانس پس از این اتفاق با شکست  سه پروسه

های تجانسی که در آنها از  پروسه. شوند رو می روبه

سویی نیروهای دیگر واقعن موجود در جنبش فدایی 

درگیر بودند و از سویی حمید مومنی، تئوریسین کبیر 

را به « منحرفین»ی برخورد با  سازمان یک تنه وظیفه

 . کشید دوش می

ی تجانس با  به دست آمده از پروسهاگر در اسناد 

لنینیست در سال _ سازمان مجاهدین خلق مارکسیست 

شویم، در  رو می ها روبه با کشمکش هژمونی 7533

ی تجانس با گروه اتحاد کمونیستی و نیز گروه  پروسه

مصطفا شعاعیان تالشی غریب برای _ نادر شایگان 

اعضای گروه اتحاد . اعمال هژمونی را شاهدیم

آموزگار نوین »ونیستی با اشاره به لحن تعلیماتی کم

های ریخته  ، لحنی که تنها بر قداست خون«پرولتاریا

ی  شده تکیه زده است، هوشمندانه بر تفاوت شیوه

برخورد و اسلوب استداللی او با امیرپرویز پویان و 

گذارند و بعد با انبوهی از  مسعود احمدزاده انگشت می

کنند که محفوظات تئوریکش حتا،  دالیل او را متوجه می

از 

حد 

های  آثار استالین و مائو و نیز نشریات چینی به زبان

 (6.)رود خارجی فراتر نمی

شعاعیان اما از _ ی تجانس با گروه شایگان  پروسه

جذب تمامی اعضای یک گروه . تر است این هم دردناک

« منحرف»و بعد سر دواندن تنها عنصر نامطلوب و 

هایی از اعضای پیشین گروه او در  نوشتهآن، گرفتن 

محکومیت مصطفا و سرانجام رها کردن او با این 

تواند دو نظر وجود  در یک سازمان نمی»استدالل که 

ی کبود  چهره. ی تجانس است کل پروسه« داشته باشد

ی شعاعیان، قامت بلندی است در محکومیت  جنازه

 ( 7.)جنبشی که در سازمان اخته شد

یابد اما  البته از آن پس نیز گسترش میسازمان 

های جنبشی آن هنوز عمل  درست آنگاه که خصلت

تواند محافلی را جذب کند که  سازمان آنگاه می. کند می

های ایدئولوژیک  بحث. ی تجانسی در کار نباشد پروسه

یعنی درست با به کار بستن . پشت میزی در کار نباشد

: نویسد یم 7532آنچه که بیژن جزنی در سال 

ی  لنینیستی که مبارزه_ های مارکسیست  جریان»

ی  اند وظیفه مسلحانه را را به مثابه مشی خود پذیرفته

دانند که مجدانه در راه وحدت جنبش کارگری  خود می

لکن رسیدن به این وحدت نیز مانند وحدت عام . بکوشند

. یابد ی مبارزاتی پیگیر تحقق می تنها در یک پروسه

یی  ایدئولوژیک فقط با اتکا به چنین پروسهی  مبارزه

بخش و جنبش  ماهیت انقالبی داشته، به جنبش رهایی

و به رغم گرایشی نهفته در « .بخشد کارگری نیرو می

متن که تالش دارد همه را زیر پرچمی واحد گردآورد 

« گی پالوده»اما این پرچم واحد شورایی برای تشخیص 

ضر هر گروه یا در حال حا». ایدئولوژیک ندارد

لنینیست باید در _ نظامی مارکسیست _ ی سیاسی  هسته

های  صورت امکان نیروی خود را در اختیار چریک

یی  فدایی خلق بگذارد و یا بی آنکه در صدد ایجاد شبهه

های فدایی خلق را با  در افکار عمومی برآید نام چریک



ذکر یک عنوان اضافی برای تشخیص واحد خود به 

عمل فدایی تنها جایی است که هنوز ( 71)«.کار ببرد

 . ماند جنبش زنده باقی می

ی تاریخی است که باید امروز  در پرتو این تجربه

از جنبش ماندن یا شدن دفاع کرد و در برابر هر تالشی 

. برای فرو کردن آن در قالبی سانترال و متمرکز ایستاد

دانیم به بازتولید  های متمرکزی که حاال می تشکل

تنها . گی خواهد انجامید اقتدارگرایی و ازخودبیگانه

جنبشی که بتواند تنوع و گوناگونی را درون خودش به 

رسمیت بشناسد و در راه حفظ آن بکوشد است که 

برساختن فرمانده و . تواند جنبش بماند یا بشود می

ییم  یی که ما درگیر آن شده تئوریسین کبیر در مبارزه

ی  تکراری تلخ، شایسته. تنها تکرار تاریخ است

 .هایی که تاریخ ندارند کمدین

 اخالق آنها، اخالق ما

رسد که برای  انتقاد از مذهب به این آموزه می

یعنی با این . انسان، واالترین موجود خود انسان است

ی روابط  رسد که باید همه وار به پایان می فرمان مقوله

قیر شده، ای را که در آنها انسان موجودی تح اجتماعی

 .ترک شده و نکوهش شده است، براندازد

 کارل مارکس

ی چپ هم  ی مارکس وظیفه به اعتبار این جمله

شوریدن بر اخالق است و هم وجهی اخالقی را در 

رازگشایی از هنجارهای . کند درون خودش حمل می

تواند نشان دهد که آنها تا چه پایه  اخالقی موجود می

اند به  ی حاکم بوده ژی طبقهایدئولو_ ی مذهب  برساخته

به این . ی طبقاتی ی سلطه ی ابزاری برای ادامه مثابه

اعتبار جنبش ما باید جنبشی ضداخالقی باشد اما هر 

کجایی که مناسبات انسانی در خدمت بازتولید انسان 

قرار بگیرد، « تحقیر شده، ترک شده و نکوهش شده»

بر آن بدون هیچ تردیدی از همین پایگاه ضداخالقی 

 . شورد می

رادیکالیسم جنبش فدایی درست آنجایی ناتمام 

ترسیم سیمای این ناتمامی . رسد ماند که به اخالق می می

ی آغاز جنبشی که  رسد که نقطه آنگاه مهم به نظر می

قرار است آن رادیکالیسم را تداوم بخشد، درست باید 

 .آنجایی باشد که آن رادیکالیسم ناتمام ماند

کار تظاهر اخالق سلطه در امر جنسی  برای این

اتحاد جماهیر شوروی عالوه بر . کنم را ردگیری می

رفرمیسمی که بر احزاب کمونیست تحمیل کرد در 

خدمت بازتولید نوعی از اخالق بود که به عقب 

های اجتماعی تعلق  ترین بخش ترین و قشری مانده

کسانی چون اریش فروم و ویلهلم رایش از همین . داشت

ویلهلم . زاویه به نقد سیستم حاکم در شوروی برآمدند

: نویسد در کتاب انقالب جنسی می 7753رایش به سال 

های  در چند سال اخیر، اخبار پیرامون سیاست»

گرا و عقب مانده در شوروی دائمن در  فرهنگی عقب

اند، اخباری که هر امیدی را از میان  حال افزایش بوده

پاراگراف مربوط به  7753ی  در ژوئیه. دارد برمی

در .  گرایی را دوباره تصویب کردند مجازات همجنس

های اخیر با سقط جنین هر چه بیشتر مبارزه شده  سال

. اند ی اجباری را دوباره به پا داشته خانواده. است

های آموزشی و تربیتی هر چه بیشتر مقتدرانه  روش

ایدئولوژی تارک دنیایی اشکال هر چه . شوند می

دانیم که مسیر  ما می. گیرد دتری به خود میحا

ی  ی مقتدرانه خودگردانِی زندگی اجتماعی به نفع اداره

 (77.)«جامعه تغییر کرده است

یی است که موجب  بازتاب چنین اخالق عقب مانده

گرایی از  یر پائولو پازولینی به دلیل همجنس شود پی می

های  یکی از سویه. حزب کمونیست ایتالیا اخراج شود

ی  ی آن در دهه ی شصت و دنباله جنبش رادیکال دهه

گرایی  هفتاد در اروپا و آمریکا شوریدن بر همین اخالق

در  86وقتی شورشیان می . ارتدکس و عقب مانده بود

کنم مثل  من هر چه بیشتر انقالب می»فرانسه با شعار 

آیند،  به میدان می« کنم بازی می این است که بیشتر عشق

ها و  آنها تنها واکنش به ممنوعیت ی مسئله

های اخالقی قدرت مسلط در فرانسه نیست  کاری محافظه

بلکه به شکل آشکاری در برابر آن اخالقی که در حزب 

. کنند گیری می شود، موضع کمونیست هم بازتولید می

های دفاع از حقوق  ی جنبش پس تعجبی ندارد اگر ریشه

یستی رادیکال در های فمین گرایان و نیز جنبش همجنس

ی  جنبش رادیکال دهه. ی شصت و هفتاد است دهه

 .شصت و هفتاد به این اعتبار جنبشی ضداخالقی بود

هر چند در . این رادیکالیسم اما در ایران ناتمام ماند

های ایرانی همان کردند که از  فرم مبارزه، رادیکال

رفت اما هرگز به جنبشی ضداخالقی فرا  آنان انتظار می

های چنین  های ابتدایی نطفه گرچه در سال. تندنرف

برای نمونه . شد رویشی در دل جنبش فدایی دیده می



کند که  یکی از دوستان عبدالمناف فلکی تبریزی نقل می

کرده است یا یکی از  او به شهر نو هم رفت و آمد می

های اول  گان جنبش فدایی مدعی است در سال بازمانده

شان به  رفع نیازهای جنسی توانستند برای اعضا می

بینی شده  ی آن هم پیش ها هم بروند و بودجه خانه فاحشه

یی فمینیستی  توان و باید از زاویه هرچند می( 72.)بود

یی  به نقد این ماجرا پرداخت اما نه قطعن از زاویه

بینی کرد که  شود پیش همین حاال هم می. گرایانه اخالق

هایی از  نین گوشهگرایان در برابر نوشتن چ اخالق

این برخورد هیچ تفاوتی با آن . ماجرا روی ترش کنند

های بسیاری را برای  برخوردی ندارد که صفحه

ارتباط جنسی عبدالمناف فلکی تبریزی با « افشای»

کنند یا از آن پیشتر  سیاه می( رقیه دانشگری)فران 

اساسن گرفتن چنین اعترافاتی را در دستور کار 

های  این نگاه( 75.)اند ساواک گذاشته ماموران امنیتی

 .نظرند گرا در دفاع از اخالق نظم مسلط هم اخالق

 

مهم . ها اما برای من هم مهم است صحت این داشته

به « سازمان»است چرا که در مرور روند بعدی 

ی رفتار و  نامه ی لباس و پوشش و آیین نامه تصویب آیین

که در آن به  رسیم در سازمان می 7533اخالق به سال 

دختران باید در خانه، لباس تیره »: صراحت آمده است

پوشیدن لباس رنگ روشن و . و گشاد و شلوار بپوشند

ها نباید  دختران در خانه. آستین کوتاه ممنوع است

خواهند از خانه  آرایش کنند؛ مگر در مواقعی که می

بیرون بروند و بعد از مراجعت به خانه باید قبل از 

محل نگهداری لباس . با پسران آن را پاک کنندمواجهه 

. دختران و پسران باید کاملن از یکدیگر جدا باشد

های زیر هیچکدام پس از شستن نباید در انظار  لباس

پسران هیچگاه نباید حتا هنگام ورزش در ... قرار گیرد

دختران و پسران باید همیشه . منزل با زیرپیراهن باشند

دختران و پسران ... داشته باشنددر خانه جوراب به پا 

. در خانه نباید با یکدیگر شوخی کنند و یا زیاد بخندند

بایست در تمام لحظات با جدیت رفتار کنند  دختران می

پسران . و در برخورد با پسران نباید شل و ول باشند

بایست به دختران مشت  حتا هنگام ورزش نمی

 ( 73)«.بزنند

روی کاغذ نماند و الاقل در  نامه البته تنها این آیین

گرایان را برای ناتمام  سختی اخالق یک مورد جان

. تر نشان داد گذاشتن رادیکالیسم به وضوح هرچه تمام

ناکامی . شورشیان آرمانخواه»مازیار بهروز در کتاب 

برای اولین بار از قتل درون « جنبش چپ در ایران

را به  شاهی پرده برداشت و آن سازمانی عبدهللا پنجه

مطابق معمول ( 73.)های ایدئولوژیک نسبت داد تصفیه

گان جنبش  البته پس از آن بود که برخی از بازمانده

آنچه رخ داده بود سخن « واقعیت»فدایی در مورد 

در گفت و گویی ( مجید)پور  قربانعلی عبدالرحیم. گفتند

ی آرش  مجله 17ی  خانی که در شماره با پرویز قلیچ

با تاسف باید بگویم که »: گوید ت، میمنتشر شده اس

، (شاهی رفیق عبدهللا پنجه)یی به نام اعدام حیدر  فاجعه

یی که انجام گرفت هیچ  این فاجعه. اتفاق افتاده است

این کار . ... ربطی به نظرات سیاسی رفیق نداشت

و ( احمد غالمیان لنگرودی)متاسفانه توسط رفیق هادی 

صورت [ اسدیانسیامک ]به کمک رفیق اسکندر 

با تالم و تاسف باید بگویم که مسئله مربوط به . گرفت

شاهی به یک رفیق  ی رفیق پنجه مندی و رابطه عالقه

ی تیمی  بود که با هم در یک خانه[ ادنا ثابت]دختری 

متاسفانه فقط به این دلیل هادی رفیق . کردند زندگی می

یه نگاه اگر با نگاه نقادانه به این قض. شاهی را زد پنجه

ی استالینیست  کنیم، باید بگویم که این کار نه از زاویه

ی غیردموکراتیک بودن ما و نه حتا  بوده، نه از زاویه

ی نگاه به جنبش مسلحانه به عنوان کار نظامی  از زاویه

ی  بود، بلکه از یک فکر و فرهنگ کاملن عقب مانده

در . ی ایرانی نشأت گرفته بود سنتی و مردساالرانه

رهنگ محدود آن زمان ما، چیز خیلی شنیعی بود که ف

ی عاشقانه  یک پسر مجردی با یک دختر مجرد رابطه

 (78.)«ی تیمی و جنسی داشته باشد، آن هم در خانه

  

بگذارید . پور را بپیذیرم بگذارید روایت عبدالرحیم

ی پرسیدن این سوال بگذرم که سرنوشت  حتا از وسوسه

گزیرم بر روی یک سوال ادنا ثابت چه شد؟ اما نا

استالین، »ی همان روندی که از  آیا ادامه. تمرکز کنم

ی مائو تسه دون،  اندیشه»و « آموزگار کبیر پرولتاریا

گفت به  سخن می( 71)«لنینیسم عصر ما_ مارکسیسم 

حاکم شدن اخالق رسمی در اتحاد شوروی و چین بر 



ر شاهی منج سازمان و در نهایت به قتل عبدهللا پنجه

 نشد؟

ی آغاز  پاسخ به این سوال ما را به آن نقطه

یی که از ناتمامی آن رادیکالیسم باید  نقطه. رساند می

 .آغاز کرد با جنبشی علیه اخالق

 زندگی برای مبارزه یا مبارزه برای زندگی

آنان نسلی بودند که وقتی از تغییر جهان سخن 

با آن  نسلی. کردند گفتند، تغییر دادن آن را آغاز می می

کوشی و جدیت که برای نسل من  مایه از سخت

با این وجود آنچه از ادبیات نسل قبل . آور است حیرت

به ما منتقل شد این بود که برای ترک مبارزه از زندگی 

فالنی رفت دنبال »: گفتند آنها می. گفتند سخن می

 . «زندگی

این خط تجریدی میان زندگی و مبارزه چه زمانی 

ا این خط تجریدی پایی در واقعیت داشت؟ کشیده شد؟ آی

ردگیری این جدایی مجرد من را به سندی رساند که پس 

« سازمان»پور از سوی  از ترور ابراهیم نوشیروان

ی رهبری سازمان علیه  در ادعانامه. منتشر شده است

بر خالف  36او در سال »: خوانیم پور می نوشیروان

رغم  رفت و علیهای گروه تصمیم به ازدواج گ برنامه

این . های گروه با یک دختر معمولی ازدواج کرد توصیه

ی  داد که او خود را برای یک مبارزه امر نشان می

کرد، بلکه  سخت که در پیش پای گروه داشت آماده نمی

هایش در پی یک زندگی معمولی  روی به رغم چپ

های سر دستی  همین اشاره( 76.)«بورژوایی بود خرده

ی  زدواج، آن هم با یک دختر معمولی ریشهو گذرا به ا

. کند را آشکار می« رفتن به دنبال زندگی»آن اصطالح 

 7533و البته نباید تعجب کنیم که این سند در خرداد 

پور در  یعنی تقریبن یک سال پس از ترور نوشیروان

 ( 77.)منتشر شده است 7533اردیبهشت  57

هنگ، چنین بود که نسل ما در واکنش به این فر

جمعی  یک باره مبارزه را مغلوب زندگی کرد و دسته

ی ما خواه در واکنش به  مبارزه. رفت به دنبال زندگی

آن فرهنگ، خواه در تسلیم فرهنگ مبارزاتی به 

فرهنگ رفرمیستی دوران اصالحات حکومتی و خواه 

متاثر از ناامیدی و فترت برآمده از فروپاشی شوروی و 

دچار نوعی کاهلی و « دسوسیالیسم واقعن موجو»

ما نسلی شدیم با ادعاهای . شد« باری به هر جهتی»

های گنده زدیم و  حرف. بزرگ و کارهای کوچک

. آنجایی که پای عمل واقعی در میان آمد جا زدیم

های سالم یکی گرفتیم و در  مبارزه را با مشغولیت

مشکل اصلی . اوقات فراغت به تغییر جهان اندیشیدیم

مشکل اصلی درست از آنجایی آغاز . بودالبته این ن

شد که دشمن طبقاتی در مرزهای ملی و سیستم  می

جهانی هرگز مبارزه را شوخی نگرفت و سرکوب هر 

آن خط انتزاعی، آن خط . تر شد تر و وسیع لحظه عمیق

 .فارق میان زندگی و مبارزه هنوز پابرجاست

  

د ی جنبش فدایی نیازمن نسل ما در پیوند با تجربه

راهی . گشودن راهی است برای آشتی زندگی و مبارزه

که در آن نه مسائل مربوط به زندگی انسانی مانند 

جرم نابخشودنی باشد و « ازدواج با دختری معمولی»

ما نیاز داریم جدیت . نه مبارزه، تفریح سالم فوق برنامه

را از نسل گذشته بیاموزیم و روح زندگی را در آن 

 .یی خواهد بود برای زندگی ا مبارزهی م مبارزه. بدمیم

 یک نگاه به پس، دو گام به پیش

گی این را دارد که بتواند به  این نوشتار بالقوه

تر بدل شود و نیز هنوز  تر و عمیق پژهشی گسترده

های انتقادی جدیدی گشود که برای نسل  توان زاویه می

با این همه هنوز یک بحث اساسی . جدید چپ مهم باشد

های تاریخی در  هنوز بسیاری از دانسته. ن استدر میا

 . ها مانده است سنجی ی مصلحت چنبره

تر شدن منظورم تنها یک مورد را  برای مشخص

و در گفت و  17ی  در همان آرش شماره. زنم مثال می

. خوریم یی برمی خانی با حیدر به نکته گوی پرویز قلیچ

یی که در ها شما از تعداد تصفیه»: پرسد خانی می قلیچ

یی  سازمان صورت گرفته خبر دارید یا نه؟ و آیا تصفیه

در سازمان وجود دارد که به خاطر مواضع سیاسی 

تا جایی »: دهد و حیدر پاسخ می« ایدئولوژی بوده باشد؟

ی فیزیکی  که من اطالع دارم کلن چهار مورد، تصفیه

و یک  33سه مورد قبل از سال . صورت گرفته است

کنم بیش از  فکر هم نمی. 33ربات سال مورد بعد از ض

من  33ی قبل از سال  از سه مورد تصفیه. این بوده باشد

دانم  البته من نمی. پیش از آمدنم به خارج مطلع شدم

اند چه کسانی بودند، دقیقن در چه  رفقایی که تصفیه شده

تاریخی تصفیه شدند و کدام رفقا این تصفیه را انجام 



اند یا  باره تصمیم گرفته زیت در اینآیا رفقای مرک. دادند

کردند خود  های مختلف فعالیت می رفقایی که در بخش

من در همین حد در جریان . اند باره تصمیم گرفته در این

قرار گرفتم که رفقایی به دالیل امنیتی و در شرایطی که 

شان لو رفته بود و تحت تعقیب بودند و مخفی بودند  اسم

خواستند مبارزه را  ه بودند و میو دارای اطالعات زند

]...[ گیری رفقا  آیا نتیجه. ]...[ اند رها بکنند تصفیه شده

بر فرض . درست بوده است؟ مشکل بتوان قضاوت کرد

هم که درست بوده آیا راه حل دیگری وجود نداشت؟ 

ترین راه حل را  قطعن وجود داشت ولی رفقای ما ساده

واقعیت این است ]...[ . انتخاب کردند که غیرانسانی بود

ها ارتباطی به مسائل نظری نداشت و اساسن  که تصفیه

بلکه در رابطه با مسائل امنیتی . ی نظری نبود تصفیه

 . «بود

الزم »: پرسد خانی می باز چند خط بعد قلیچ

یی را در مورد مصطفا  جا نکته دانم همین می

او با شخصی به نام پرویز . شعاعیان مطرح کنم

التحصیل  کرد که فارغ گی میصدری زند

. ساخته ها را می دستی تکنیک بود و نارنجک پلی

گوید که او فقط دو بار پرویز  مادر شایگان می

. و مرضیه اسکویی هم او را دیده بود. را دیده

اگر تاریخ درست یادم ) 35در اواخر سال 

تکنیک  های پلی ، حسن صدری که از بچه(باشد

ی تیم  ان شیرجهبود و حسین صدری که قهرم

ملی ایران در دانشگاه تهران و خواهرشان که 

ساعت بازداشت  23دکتر بود، توسط ساواک 

که از لحاظ _ بعد از آزادی، حسین . شدند

گفت که _ سیاسی، تاثیر زیادی روی من داشت 

ها را آزاد  ساواک در آخرین لحظه که آن

کرد گفته است اسنادی به دست ساواک افتاده  می

خواهد  طفا و پرویز را سازمانشان میکه مص

و گفته بودند که اگر به شما پناه . تصفیه کند

در . ها هستیم آوردند ما حاضر به کمک به آن

هایی که  ضمن بعدها مصطفا شعاعیان در نامه

ای به این  با سازمان گفت و گو دارد، اشاره

حاال معلوم نیست در مورد . کند موضوع می

هایی گرفته شده بود یا  مصطفا شعاعیان تصمیم

 «نه؟

گروه رفقا شعاعیان »: دهد و حیدر پاسخ می

شایگان، گروهی بود متشکل از افراد _ 

ای،  مارکسیست و مذهبی با شکل کمابیش جبهه

که با  این گروه پیش از آن. با مشی مسلحانه

سازمان تماس بگیرد با سازمان مجاهدین خلق 

وات رفیق مجاهدین حتا جز. ارتباط گرفته بود

پرستان  گیرند که از رادیو میهن شعاعیان را می

ارتباط . کنند بخوانند ولی زیر خاک چال می

رفیق . گروه با سازمان بعدن برقرار شد

شعاعیان بر تشکیل جبهه تاکید داشت و با 

هایی بین سازمان و مجاهدین  اصرار وی بحث

حول جبهه شروع شد که نتیجه این بود که 

بهه وجود ندارد و در همین شرایط تشکیل ج

دوره گروه ضربه خورد و رفقا نادر شایگان، 

یی هم  رومینا و عطائی در درگیری شهید و عده

ی گروه بعد از یک دوره  بقیه. دستگیر شدند

رفقا مادر شایگان . بحث به سازمان پیوستند

به همراه فرزندان خردسالش، ( فاطمه سعیدی)

میترا  شعاعیان، مرضیه احمدی اسکویی و

ی  جزوه. صفت از جمله این رفقا بودند بلبل

داشت همان موقع " شورش"شعاعیان که عنوان 

جا  تا آن. به طور درونی در سازمان پخش شد

دانم هیچ رفیقی با نظرات طرح شده  که من می

رفیق حمید مومنی هم . در جزوه موافق نبود

شورش نه "نقدی بر این جزوه تحت عنوان 

نوشت و این را " در راه انقالب های سنجیده قدم

هم بگویم که رفیق بیژن جزنی از پیوستن رفیق 

شعاعیان به سازمان با خبر شده بود و با 

باره  شناختی که از رفیق شعاعیان داشت در این

و تاثیر نظری وی روی سازمان نگران بود و 

بنویسد " شورش"در صدد بوده نقدی بر کتاب 

 . ولی این امر ممکن نشده بود



رفیق شعاعیان بر انتشار بیرونی کتاب خود 

از طرف سازمان اصرار داشت و رهبری 

ترین  سازمان با آن مخالف بود و این اصلی

ها و  بحث. اختالف رفیق با رهبری سازمان بود

اختالفات رفیق شعاعیان با رفقای رهبری ادامه 

از سازمان  35یافت و وی در شهریور ماه سال 

ام که اصلن  چ رفیقی نشنیدهمن از هی. جدا شد

ی فیزیکی رفیق شعاعیان حتا  ی تصفیه مسئله

رغم مخالفت با  علی. مطرح هم شده باشد

ی رفقا، رفیق شعاعیان را  نظرات وی همه

نه در . شناختند فردی انقالبی و مبارز می

ی فیزیکی  باره و نه در هیچ موردی تصفیه این

ان گاه در سازم به خاطر اختالف نظری، هیچ

 (21.)«مطرح نشده است

 

هفت سال از آن مصاحبه گذشته و در این 

های فدایی  هشت نامه به چریک»مدت کتاب 

حاال البته ما . در تهران منتشر شده است« خلق

دانیم ماجرای آن پیوستن و گسستن به این  می

دانیم مجاهدین  مثلن می. گی نبوده است ساده

نکردند های شعاعیان را زیر خاک چال  نوشته

بلکه او خودش چنین کاری را در بی پناهی و 

چون جای مناسبی برای »: دری کرده است دربه

ی  ی محصلین از گوشه نوشتن نداشتم، به شیوه

و درست به همین دلیل بود . ها بهره گرفتم پارک

و نیز . که عملن نتوانستم تند و پیاپی پیش روم

 چون جای مناسبی برای نگاهداری آنها نداشتم

نوشتم، آنها را در  به ناچار هر بار که می

ی دوردستی به زیر مشتی خاک به امانت  خرابه

دانیم ماجرای پیوستن  می( 27.)«گذاشتم می

اعضای گروه شعاعیان به سازمان و گسستن 

دانیم پاسخ  ایشان از او چه بوده است و نیز می

. یی آماده شد رفیق مومنی در چه پروسه

تشار بیرونی آن جزوه و دانیم ماجرای ان می

. اختالفات با رهبری بر سر چه بوده است

به « رفیق شعاعیان»دانیم آن ارزیابی از  می

چه مفهومی « فردی انقالبی و مبارز»عنوان 

ات را آن عده از رفقایی که  نامه»: داشته است

نظر رفقا اینست که ما . الزم بود خواندند

. یریمتوانیم با هم در یک سازمان جای گ نمی

البته . ضمنن دشمن فوری یکدیگر هم نیستیم

که به _ اگر در جامعه کار به درگیری برسد 

آنگاه رو در روی _ ناچار روزی خواهد رسید 

 (22.)«ایستیم هم می

دانیم و دیگر  اینها چیزهایی است که می

دانیم  گفتن آنها مهم نیست اما آنچه که هنوز نمی

خانی وجود  همان بخشی است که در سوال قلیچ

ماجرای پرویز . دارد و در پاسخ غایب است

صدری هنوز ناروشن است به ویژه که در 

از نخستین . های فدایی خلق کتاب چریک

افراد »: ییم خوانده 7531ها تا بهمن  کنش

چنان سرنوشت آنان نامعلوم  دیگری بودند که هم

توان  از جمله می. ی ابهام مانده است و در پرده

در تاریخ ... دری اشاره کردبه پرویز ص

کرد وی ممکن  که ساواک گمان می 71/3/33

است به منزل یکی از اقوامش در بلوار 

تردد داشته باشد از آنجا مراقبت به ... الیزابت

ولی . کرد تلفن منزل را نیز شنود می. عمل آورد

این اقدامات حاصلی نداشت و هیچگونه 

توانسته  یآیا او م. اطالعی از وی به دست نیامد

گان درگیری رشت  شده یکی دیگر از کشته

یکی از آن سه تن ناصالحی بوده "باشد؟ و یا 

باشد که توسط فداییان مشمول تصفیه شده 

توجه کنیم که مصطفا شعاعیان ( 25.)«"باشد

شود، درگیری  کشته می 7533بهمن  78در 

بوده  7533اردیبهشت  26رشت مربوط به 

 71ر ساواک در است و صدری الاقل از نظ

هنوز زنده بوده است یا اگر کشته  7533تیر 

شده بوده است، ساواک ردی از او نداشته و از 

 . مرگ او آگاه نبوده است
مسئله این نیست که رازگشایی از ماجرای صدری 

اگر به این منجر شود که بدانیم الاقل یک قتل درون 

ن سازمانی ایدئولوژیک در کار بوده است، منجر به ای

گان جنبش  مان را رو به بازمانده خواهد شد که انگشت

و « خشن»و « قاتل»فدایی بگیریم و هلهله کنیم که آنان 

ی ما نیست اما  نه این شیوه. اند بوده« استالینیست»



سکوت در برابر ماجرای صدری و ماجراهای مشابه 

اگر به آن پیوند . رسد آن نیز روش درستی به نظر نمی

آموزی نسل جدید چپ را  داریم باید درس تاریخی اعتقاد

تر از منافع  از تاریخ رادیکالیسم ایرانی، مهم

باید امکان این را که با ردگیری . سکتاریستی بدانیم

ی  ی خطاها مسیر تکرار آن را سد کنیم وظیفه ریشه

 .خود بدانیم و باید سکوت را بشکنیم

قال انت»اگر . بگذارید به ابتدای این نوشتار بازگردم

لعابی پوشاننده برای آموزش و کنترل پدران « تجربه

نیست پیش از همه باید حضور فرزندان و گسست 

این گسست، گسست از . فرزندان را به رسمیت شناخت

داری  میراث. یک تجربه است نه گسست از یک تاریخ

با این وجود . داری شکست متارکه است نه ماترک

غ تاریخ پدران فرزندان در هیچ کجای زمان به سرا

اند تا با آن در استمنای نوستالوژیک کسی سهیم  نرفته

فرزندان . گری بمانند ی فحشای تاریخی شوند و در خانه

گذارند تا از آن بصیرتی  دست روی تاریخ پدران می

. شود آینده از امروز آغاز می. تاریخی را بیرون بکشند

این همان وضعیت استثنایی و اضطراری، همان 

 .  بریم یی است که در آن به سر می قاعده
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 ی پدری در عزای سلطه
 سوسن یکشنبه

 

ی رسمی  ی ساختار قدرت خانواده مشاهده

ی رسمی به  خانواده. امر دشواری نیست

ی  پیش تعریف شده ی قراردادهای از واسطه

مونث شکل  -اجتماعی بین یک زوج مذکر 

های  طرفین قرارداد کمابیش از نقش. گیرد می

خود و این نهاد اجتماعی باخبرند، از بدو تولد 

اند و  ها آموزش دیده برای حضور در این نقش

ی ایفای  سعادت را در راستا و به واسطه

ساختار . کنند ها جستجو می ی این نقش بهینه

سنتی خویشاوندی دارای سلسله مراتبی قدرتی 

با  -هایی چون قیم  است که در حضور نقش

با  -، مادر -اش نظارت و کنترل همه جانبه

به  -باکره  -رسیدگی سرآمدش بر امور جزئی

ها  و دیگر نقش -مثابه مظهر وقار و متانت 

در عین حال ساختار قدرت . شود بازتولید می

طرف قرارداد ازدواج ی رسمی به دو  خانواده

پدر و مادر، خواهران و برادران . محدود نیست

هر _ هایی مستحکم  و سایر اقوام هر یک نقش

این . کنند در نظام خانوادگی ایفا می_ چند متغیر 

های قراردادی بستر بازتولید انتظارات و  نقش

های ساختار  آورند که پایه وظایفی را فراهم می

 .کنند میسنتی خانواده را تحکیم 

های خویشاوندی  ی نقش بنا به پیشینه

موجود، نو زادگان خانواده از بدو تولد به 

های خویشاوندی  اشکال مستقیم و تلویحی با نقش

شوند و آن  ی هر نقش آشنا می ی سلطه و حوزه

در امتداد مشاهده و شرکت منفعل . پذیرند را می

پذیری غیرارادی  در سلسله مراتب سلطه، نقش

. گیرد های کودکی شکل می ستین سالاز نخ

همراه با آموختن زبان و درک جهان پیرامون، 

نقش محول شده و پیامدهای تخطی و نافرمانی 

تخطی . شود از آن بر کودک آشکار و تفهیم می

از رفتار خارج از نزاکت در حضور  -از نقش 

منجر  -ی خویشاوندی  نقش مسلط تا نفی سلطه

منابع، یا طرد از جانب به تنبیه، از دست دادن 

میانجی . شود می –جز میانجی  -ها  سایر نقش

دادن به  ی گوش فرا اش آماده ستای نقشادر ر

زنی و  دالیل خاطی، نصیحت، و در نهایت رای

. بازجذب خاطی به ساختار خویشاوندی است

روند بخشودگی شامل سلسله مراتب رایزنی و 

ه مذاکره، توبه، عفو، مکافات و بازجذب ب

جایگاه . ی اعمال قدرت نقش مسلط است حوزه

فرد خاطی در سلسله مراتب قدرت، شدت 

صرف . کند فرآیند بخشودگی را مشخص می

رغم نمایش انعطاف،  حضور نقش میانجی علی

مظهر ستبری ساختاری است که همواره راهی 

برای بازگشت و گردن نهادن مجدد نافرمان، 

بنای امنیت و زمان م این ستبری هم. کند حفظ می

 .قدرت خویشاوندی است نقدناپذیری ساختار

 

های کودکانه گواه درک عمیق  غالب بازی

های خانوادگی و  کودکان از سلسله مراتب نقش

از . پذیری هستند پذیرش لزوم آمادگی برای نقش

های  های پریان، از تفنگ خاله بازی تا قصه

های کامپیوتری، بازتولید نظام  چوبی تا بازی

ماجرا . رت در ذهن کودکانه در جریان استقد

. شود های کودکانه محدود نمی اما به بازی

ساختار خویشاوندی آنچنان ستبر است که در 

روابط اجتماعی خارج از قراردادهای رسمی 

محافل دوستی، روابط . یابد نیز امتداد می

عاشقانه، و حتی محافل فرهنگی و سیاسی نیز 

. اند ی رسمی ادهی خانو وارث ساختار سلطه

های موازی و مشابه سلسله مراتب  بازتولید نقش

ی خویشاوندی، روابط خارج از  سلطه

الشعاع قرار  خویشاوندی افراد را عمیقا تحت

از جمله تقسیم و تعیین تصنعی . دهد می

عقالنی و / های عاطفی انتظارات و مسئولیت

ی اختیارات و وظایف برای  ایجاد حوزه

می و شبه قراردادی گواه این های غیر رس نقش

طور که ازدواج در سن پایین از  همان. تاثیرند



شگردهای خروج از نظارت مستقیم ساختار 

ی خانواده ی پدری است؛ محافل دوستی،  سلطه

فرهنگی، سیاسی و روابط عاشقانه، مفری از 

ساختار : شوند هر دو ساختار سلطه محسوب می

ی اعمال  رغم خروج از حوزه ای که علی سلطه

قیم،  /مادر /قدرت پدر

 در بازسازی

های  و نقش ساختار

ی رسمی ادامه  خانواده

ی  های سلطه نقش. یابد می

محافل دوستی، محافل 

فرهنگی و سیاسی غالبا 

بینند تا به  یخود م بر

جای دیگری بیاندیشند، 

های  اعضا را بر نقش

های  گاه حتی با همان نام -شبه رسمی بگمارند 

و  -پذیرفته شده و آشنای ساختار خویشاوندی 

بر حسن ایفای نقش، نظارت و کنترل اعمال 

روند خطاکاری و بخشودگی در این . کنند

ساختارهای غیر رسمی بی شباهت به روند 

تقلید . ری ساختار خویشاوندی نیستگ میانجی

هر چند در لعابی  -رسمی  ی های خانواده نقش

در روابط  -از رمانتیسیسم پوشانده شده باشند 

یابد که یکی از دو  عاشقانه نیز آنگاه تداوم می

در : گیرد را بر عهده می" مراقبت"سو نقش 

ی مراقبت معادل نظارت  ی رسمی واژه خانواده

 . و گاه قیمی است

 

 /ی پدری دست رفتن امنیت اقتدار و سلطهبا از 

مادری، تارک سلطه در جستجوی امنیتی مشابه 

در روابط عاشقانه و محافل دوستی، فرهنگی، 

 -آرام، خاموش، و مطیعانه  -یا سیاسی 

ی خویشاوندی را بازتولید  ساختارهای سلطه

ی ساختار سلطه شاید در همان  جاذبه. کند می

ست که با در هم شکستن اقتدار، امنیتی نهفته ا

انسان خو گرفته به اقتدار . از دست رفته است

و حتی وحشت  -در غیبت آن دچار اضطراب 

بر اساس  -اضطرابی که پناه آن . شود می –

های  های رسمی بازتاب یافته در بازی آموخته

. یا اعمال اقتدار است یا پذیرش اقتدار -کودکی 

ه افراد اجتماع ب یها از کودک غالب فرهنگ

دهند که بدون خانواده، بدون  آموزش می

ی خانواده، نه تنها امنیت که سعادت نیز  سلطه

میسر نیست؛ که زندگی نیز معنای خود را از 

از سوی دیگر، روابط غیر . دهد دست می

و فرهنگی نیز در سوگ  رسمی محافل دوستی

ی خانواده ناگزیر تن به بازتولید  امنیت سلطه

دهند، بدون آن که این اقتدار را مفر و  میاقتدار 

 از این روست که نقد این. پناهی دیگر باشد

ی بازتولید  ساختار سلطه

یافته شایان توجهی 

برای افرادی . مجزاست

اد اجتماعی که به دنبال نه

ی  خالی از ساختار سلطه

اند، صرف  ی رسمی خانواده

خروج از روابط خویشاوندی 

از تن قراردادی و یا پرهیز 

دادن به ازدواج رسمی 

معادل خروج از ساختار 

. خویشاوندی نیست ی سلطه

اگر بنا بر نقد این ساختار باشد و نه صرفا نقد نهاد 

ی  خانواده به مثابه یک قرارداد اجتماعی، مطالعه

از روابط  ،ی غیر رسمی ی روابط سلطه نقادانه

رغم تفاوت  علی_  اقتصادی و شغلی تا محافل سیاسی

هوی حضور افراد گرد هم نه در راستای زندگی ما

مشترک بلکه در راستای هدف سیاسی مشترک یا منافع 

 .امری ضروری است ،و هنری _اقتصادی 

 

روابط غیر رسمی محافل 

 دوستی و فرهنگی در 

ی خانواده  سوگ امنیت سلطه

 ناگزیر تن به بازتولید 

 دهند اقتدار می



 شود ترازوهایی که میزان نمی
 هنجارهای پدرساالرانه در نظام حقوقی ایران

 بهنام دارایی زاده

 :اشاره

نار آن بی تردید ساختار حقوقی هر جامعه، در ک. الف

 ی دهنده حاکم است، بازتاب ی ی طبقه گر اراده که نمایان

تری نیز است که  پیچیده "اقتصادی-اجتماعی"مناسبات 

ای  ههای اجتماعی قوام یافت بعضا به صورت ارزش

کنند که بر حسب ماهیت و سرشت خود،  عمل می

 الگوهای رفتاری معینی را نیز در جامعه اشاعه

 .دهند می

" پدرساالری"های  اری مبتنی برارزشنظام هنج. ب

رسد غالباً در نهاد خانواده و  نیز، گرچه به نظر می

مناسبات فرهنگی برآمده از آن است که خود را تعریف 

های  کند، اما پیگیری رد و نشان آن در سایر عرصه می

مذهب و  آموزش و پرورش، نظیرسیاست،) اجتماعی 

با اتخاذ چنین  .پذیر است نیز امکان( ییا رژیم حقوق

شود به برخی از  نگرشی، در این یادداشت سعی می

ترین موازین نظام حقوقی ایران که به نوعی  مهم

ی هنجارهای یک نظام ارزشی  دهنده بازتاب

تر نیز به این نکته  پیش. پدرساالرانه است پرداخته شود

عدم دسترسی به منابع  ی  شود که به واسطه اشاره می

اسفانه امکان یک بررسی جامع در حقوقی مرتبط، مت

این زمینه برایم فراهم نبود، لذا الجرم در این فرصت، 

ترین این موازین  ترین و برجسته صرفا به برخی از مهم

 .نگاهی گذرا خواهیم داشت

های هر رژیم  بندی ترین تقسیم ترین و ساده از ابتدایی. ج

بندی آن برحسب قواعد مدنی و قواعد  حقوقی، تقسیم

اصول و قواعد مدنی، در واقع همان . یفری استک

گیرد که ناظر بر روابط  یاصول و قواعدی را در بر م

و مناسبات فردی و جمعی اشخاص جامعه با 

البته بدون لحاظ عنصر اساسی یک رژیم  -یکدیگراست

در مقابل،  -است" مجازات جرم و"کیفری، که همانا 

رفتارهای  ای از انگاری پاره با جرم" رژیم کیفری"

ی نهاد قدرت را  فردی و جمعی، به روشنی، وجه قهریه

به هر . کشد در کنترل ساخت کلی جامعه به تصویر می

بندی  روی، در این یادداشت نیز با اتکا به همین تقسیم

ساده، در ابتدا به موازین مدنی و سپس به برخی از 

روح حاکم یک نظام  ی قواعد کیفری که بازگوکننده

 .پردازم می رساالرانه استحقوقی پد

حقوقی که برآمده از یک بافت  ی آشناترین قاعده. 7

ی لزوم وجود  اجتماعی کامال پدرساالراست، قاعده

در انتخاب " دختر باکره"رضایت پدر و یا جد پدری 

قانون  7135 ی در بخشی از ماده. همسر خود است

نکاح دختر باکره اگر چه به   :خوانیم مدنی ایران می
پدر یا جد  ی ن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازهس

در پیوند با این ماده، بایسته است که به  .تپدری او اس

طور که  نخست همان اساسی اشاره شود، ی چند نکته

کنید این قاعده مختص زنانی است که  مالحظه می

بنابراین چنان چه . شوند محسوب می" باکره"اصطالحا 

چه در چهارچوب )ه باشد جنسی داشت ی فردی رابطه

برای ( ازدواج و چه در خارج از قواعد مرسوم شرعی

پدر و یا پدربزرگ  ی نیازی به گرفتن اجازه ازدواج،

دیگری نیز  ی در متن همین ماده به نکته. خود ندارد

اشاره شده که تلویحاً خبر از امکان ازدواج پیش از 

 . دهد بلوغ می

 7561در سال  قانون مدنی که 7137ی مطابق ماده

بازنگری " مجمع تشخیص مصلحت نظام"توسط 

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  "واصالح شد
سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 
پانزده سال شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط 
 ".رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح

، هنوز امکان آن که در لذا با رعایت برخی از تشریفات

از " تجاوز جنسی به کودکان"بستر یک نظام پدرساالر 

های قانونی نیز برخوردار شود  ها و پشتیبانی حمایت

 .وجود دارد

 

 طفل صغیر،"  :قانون مدنی 7761 ی برابر ماده. 2
پدر و جد پدری خود ( سرپرستی)تحت والیت قهری 

در صورتی باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون  می
منظور  ".که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد

ی تمامی امور  در این ماده، یعنی اداره" والیت"از 

ین محل یاز تع .اساسی مالی و غیر مالی یک کودک

زندگی و امکان خروج از کشور، تا تصمیم  بر امور 

فرضاً در مواقعی که . درمانی فرزند در مراکز پزشکی

ای دارد که مستلزم  خدمات درمانی کودک احتیاج به

ولی است، تنها پدر و یا پدربزرگ  ی وجود اجازه

 ای را به کادر توانند چنین اجازه کودک هستند که می

در چنین چهارچوبی، مادر . دندرمانی بیمارستان بده

حتا امکان گشایش یک حساب بانکی ساده را نیز برای 

 .فرزند خود ندارد



گر نگاه  ی دیگری که بیانیکی از مسائل گویا. 5

 پدرساالرانه در تدوین قوانین مدنی در ایران است،

نسب در بسیاری . است اصل انتقال نسب از طریق پدر

افراد  و شود نتقل میاز جوامع دیگر نیز از طریق پدر م

خود  به هنگام تولد، در واقع با همان نام خانوادگی پدر

اینجاست که  م درمه ی اما نکته. شوند است که نامیده می

تواند از  برابر قوانین مدنی ایران، اساساً تنها کودکی می

مند شود که مولود  حقوق قانونی در نظر گرفته شده بهره

" کودک نامشروع. "جنسی شرعی باشد ی یک رابطه

قانون مدنی، به هیچ وجه ملحق  7788 ی برحسب ماده

شود و پدر این کودک نیز  به پدر طبیعی خود نمی

 ی قابالً هیچ مسئولیتی در قبال اخذ شناسنامه، تادیهمت

 لذا چنین کودکی،. نفقه و سایر امور فرزند خود ندارد

برد، بلکه هیچ  نه تنها هیچ ارثی از والدین خود نمی

تواند  ادعای دیگری اعم از مادی و معنوی نیز نمی

 . ها داشته باشد نسبت به آن

ی  نده به واسطهاز دیگر مقرراتی که به باور نگار. 3

نگرشی پدرساالرانه درتدوین قوانین ایران،  ی غلبه

اسباب پایمال شدن حقوق بنیادین افراد را فراهم ساخته، 

به . چگونگی کسب تابعیت اشخاص است ی مسئله

قانون مدنی، تنها   718  ی موجب بند دوم از ماده

ها ایرانی بوده باشد، قادر هستند بدون  افرادی که پدر آن

. تشریفات مقرر، تابعیت ایران را کسب نمایند طی

 ی ی نداشتن تابعیت و به تبع آن شناسنامه امروزه مسئله

ایرانی، برای فرزندان زنانی که به عقد اتباع خارجی 

 ی در جامعه گیر ای بسیار شایع ودامن اند مسئله درآمده

در حال حاضر هزاران کودکی که در . ایران است

اند، تنها  اند و در ایران نیز بزرگ شده ایران به دنیا آمده

ها افغانی و یا عراقی است،  آن که پدران آن ی به واسطه

در سال . امکان تحصیل در مدارس ایرانی را ندارند

ای  مجلس شورای اسالمی با هدف اصالح پاره 7563

ای داشت  قانون مدنی، مصوبه 718 ی از ضوابط ماده

کودکان را تا زمان این " اقامتی"ی  که تنها مسئله

توانند  سالگی که برابر قانون می 76رسیدن به سن 

 . درخواست تابعیت ایران داشته باشند را حل کرد

ترین  در چهارچوب قواعد کیفری در ایران، برجسته. 3

گر نگاهی به تمامی   ای که به باور من، بیان قاعده

ضمان " ی ای است، قاعده پدرساالرانه و شبه قبیله

این قاعده که بر گرفته از عرف  ی بر پایه. است" عاقله

تواند با  قبایل عرب پیش از اسالم است و طبیعتاً نمی

خوان باشد، در  استانداردهای یک رژیم کیفری مدرن هم

افراد به طور کل از " مسئولیت فردی"ای از مواقع  پاره

 هو یا مردان خانواد" بستگان ذکور"رود و این  بین می

سئولیت جمعی جبران خسارات را برعهده هستند که م

 .دارند

به طور کل و برابر با ضوابط فقه شیعه، مجازات در 

قصاص "  جرح"و یا " قتل"نظر گرفته شده برای 

البته با رعایت اصل تساوی از حیث جنسیت و . )است

کشتن یک غیر  ی فرضا مسلمان به واسطه... مذهب و 

ان چه همین اما چن( شود هرگز قصاص نمی مسلمان،

بوده باشد، فرد نه تنها " خطای محض"وقایع از روی 

شود بلکه مسئولیت پرداخت دیه مجنی علیه  قصاص نمی

اوست که ضامن  ی "عاقله"نیز با او نخواهد بود و این 

 .آید پرداخت دیه به حساب می

را چنین " عاقله"قانون مجازات اسالمی  511 ی ماده

ت از بستگان ذکور عاقله عبارت اس": تعریف کرده
به ترتیب طبقات ارث؛ به  ییا پدر ینسبي پدر و مادر

توانند ارث  یالفوت م نکه حی یکسان ی که همه یطور
دار پرداخت دیه خواهند  هعهد یببرند، به طور مساو

 ." بود
معسرین و یا ورشکستگان و  زنان خانواده، مجانین،

ه طور ک همان. کودکان، از پرداخت دیه معاف هستند

در جایی است که حادثه بر " مسئولیت عاقله"گفته شده 

خطای محض . اتفاق افتاده  باشد" خطای محض"حسب 

 ی مطابق ماده. گذار تعریف کرده است را نیز قانون

است  یدر صورت..." همان قانون مجازات فعلی 273
علیه را داشته باشد و  ینه قصد نسبت به مجن یكه جان

را به  یر او را، مانند آنكه تیرنه قصد فعل واقع شده ب
 ."برخورد نماید یرها كند و به شخص یقصد شكار

این ضوابط، فرضاً در آن دسته از تصادفات  ی برپایه

تصادف و اتفاق  ی رانندگی نیز که حادثه صرفاً برپایه

محض است و نه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات 

رت رانندگی، این  فرد نیست که مسئول جبران خسا

وی در هر " بستگان ذکور"شود، بلکه  محسوب می

نسب "ی  کجای جهان که باشند، صرفاً به واسطه

با عامل حادثه، مسئول پرداخت دیه " خانوادگی مشترک

 .ها شناخته خواهند شد و خسارت

سقط جنین در ایران فقط یک عمل نامشروع . 8

و غیر قانونی نیست، بلکه یک جرم تام جزایی 

آید که امکان اعمال مجازات را  به شمار می

برای زنان بارداری که اقدام به سقط جنین خود 

جدای از این تهدید . آورد اند فراهم می کرده

قانونی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی 

مناسب نیز، ساالنه جان هزاران زن ایرانی را 

های  که خواهان پایان بخشیدن به حاملگی

مطابق . کند میخود هستند تهدید  ی ناخواسته

برخی از آمار غیر رسمی، تنها در تهران 

های شهری  ها جنین، صرفاً در زباله ماهانه ده

هایی که به حتم در  جنین. شود یافت می

هایی غیر بهداشتی و با بکارگیری  محیط

در ایران، . اند ترین راه کارها، سقط شده ابتدایی

ا کند، نه تنه زنی که اقدام به سقط جنین خود می

پزشکی و خدمات درمانی  تاز هیچ مراقب

ای برخوردار نیست، بلکه به عنوان یک  دولتی

مجرم همواره قابلیت تعقیب کیفری او نیز وجود 

شود،  زنی که محکوم به سقط جنین می. دارد

قانون مجازات  367 ی باید برابر با ماده می

جنین خود را با در نظر گرفتن  ی اسالمی، دیه

از حیث جنسیت و سایر )ات مقررات باب دی



در واقع . به پدر جنین پرداخت نماید( مالحظات

در چهارچوب قوعد فعلی، پدر و یا پدربزرگ 

بایست به مثابه مالکانی به حساب  کودک را می

آورد که در صورت تلف شدن مایملک خود، 

توانند ادعای پرداخت خسارات را از امین و  می

 .یا عامل حادثه داشته باشند
 

 ی در چند سال گذشته با افزایش قابل مالحظه. 1

در سطح جامعه و حتا " کودک آزاری"میزان 

های مکرری که غالبا نیز به "فرزند کشی"

اقتصادی  -ی مسائل حاد اجتماعی واسطه

گیرد، بحثی در میان برخی از  صورت می

گذاری کشور در گرفت که به زعم  عوامل قانون

رخی از مواد کنند با اصالح ب خود تالش می

 221 ی به ویژه ماده)قانون مجازات اسالمی 

و جایگزین کردن آن با مقرراتی ( این قانون

 ی ای جلوی این پدیده تر، تا اندازه گیرانه سخت

واقعیت امر این است . اجتماعی را بگیرند

قانون مجازات اسالمی به صراحت این اجازه 

را به والدین کودک و یا سایر سرپرستان 

برای نمونه متن  .د که او را تنبیه نمایندده می

 :این قانون عیناً چنین است 37 ی بند اول ماده

  :شود یاعمال زیر جرم محسوب نم" 
و  و سرپرستان صغار یاقدامات والدین و اولیاء قانون - 

ها انجام  محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آن
 شود، مشروط به این كه اقدامات مذكور در حد

 ."متعارف، تادیب و محافظت باشد

گذار هیچ معیار معینی را  جدای از آن که قانون

کند و  کودکان مقرر نمی" میزان تنبیه"برای 

نهایتاً هم با کمال بی شرمی و بی مسئولیتی آن 

تواند  گذارد که به شدت می ها وامی را به عرف

مشمولین  ی وحشیانه و غیر انسانی باشد، دامنه

ا نیز بسیار گسترده فرض کرده این ماده ر

در همین زمینه بد نیست که به مفاد . است

قانون مجازات اسالمی نیز اشاره  37 ی ماده

دوم این ماده،  ی به موجب تبصره. شود

کودکانی که اصطالحاً بزهکار محسوب 

شوند همواره در معرض تهدید تنبیهات بدنی  می

 . مسئولین بازداشتگاه قرار دارند

اطفال در صورت "  :قانون مجازات اسالمی 37 ی ماده
و تربیت  د هستن یارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفر

سرپرست اطفال و  ی آنان با نظر دادگاه به عهده
  .باشد یعنداالقتضاء كانون اصالح وتربیت اطفال م

است كه به حد بلوغ  یمنظور از طفل كس - 7 ی تبصره
  .نرسیده باشد یشرع

تربیبت اطفال بزهكار تنبیه  یهرگاه برا - 2 ی تبصره
 به میزان و یآنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایست یبدن

 .مصلحت باشد

، در این ماده نیز مرجع احراز 37 ی همانند ماده

مشخص نیست و ظاهراً به نظر " مصلحت"و " میزان"

تنبیه کودک واگذاشته شده  ی خود شخص در لحظه

خشم و  ی به واسطه ای که قاعدتا شخص لحظه. است

تواند در حالت طبیعی قابل  عصبانیت به هیچ وجه نمی

 .قبولی باشد

به هر روی، از این بحث به نسبت فرعی که بگذریم در 

قانون مجازات  221 ی توان به مقررات ماده پایان می

طور که گفته شد در  همان. اسالمی اشاره داشت

ده هایی برای اصالح این ما های اخیر تالش سال

شرعی بسیار  ی پشتوانه ی صورت گرفت اما به واسطه

. محکم این ماده، طبیعتاً به نتیجه خاصی نیز نرسید

كه فرزند خود را  یپدر یا جد پدر"  221 ی مطابق ماده
قتل به  ی شود و به پرداخت دیه یبكشد، قصاص نم

  ."مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد ی ورثه

اص و یا اعمال مسلم است که بحث دفاع از قص

فوق در واقع  ی ماده. مجازات اعدام برای قاتل نیست

نشان روشنی از مبانی فکری سیستمی است که بر 

مناسباتی . مناسبات پدرساالرانه شکل گرفته است ی پایه

کند  که پدر و جد پدری را واجد چنان اعتباری قلمداد می

قصاص  ی گیری استثنایی مهم بر قاعده که اسباب شکل

  .شود تل میقا



 های چوبی اختگی پشت نیمکت

 گفتگو با فروغ اسدپور 

وجهی از « آموزش»در ایران همواره در کنار 

از این رو ما اساسن در ایران . پرورش دادن هم بوده

جدا از این که خود . آموزش پرورش داریم نه آموزش

آموزش در واقع به باور آلتوسر در مقام نهاد 

یرد، در ایران ما مواجه ایدوئولوژیک قرار می گ

شویم با پرورش از همان دبستان تا دروس عمومی  می

دانشگاه که بار تزریق ایدئولوژی را به صورت عیان 

کند و نهاد آموزش پرورش را به عنوان  چند برابر می

گر در کنار  نهاد تمام عیار ایدئولوژیک و نهادی کنترل

ه دهد در این بار نهادهای دیگر سرکوب قرار می

خواستیم نظر شما را بدانیم؟ و راه برون رفت از  می

این وضعیت و اینکه شما چه آلترناتیو آموزشی را 

 کنید؟ پیشنهاد می

من در این قسمت از بحث فقط به یک پرسش از 

 آن هم خصلت. دهمی شما پاسخ می های دوگانهپرسش

ی سیستم آموزش  گرانه و بازتولیدگرانهظاهرا سرکوب

آن نظر مرا جویا   ی ت که شما دربارهو پرورش اس

ی موضوع  قسمت دوم پرسش شما درباره. اید شده

آلترناتیو را در رابطه با سوال چهارم شما در پایین 

در رابطه با سیستم آموزش و پرورش و  .دهمپاسخ می

ای که با  نقش آن، من  پیش از این نیز در مصاحبه

شدم که به نظر ی سرپیچ در ایران داشتم، یادآور  نشریه

من و به طور کلی در یک دستگاه فکری دیالکتیکی، 

سویه  را به نحوی یک" مدرن"توان سیستم آموزشی  نمی

گر قلمداد کرد یا آن را صرفا و منحصرا  سرکوب

بازتولیدگر سیستم سیاسی خاص یک کشور و یا صرفا 

دارای کارکرد تزریق ایدئولوژی دانست، اگر چه 

جدی از کارکرد سیستم آموزشی ها بخشی ی این همه

اصوال آموزش دانش و علم حتی در شکل . است

چیزی که انتقال و آموزش آن با توجه )پوزیتیویستی آن 

ی  اقتصادی در جامعه" رشد"ی  به وضعیت تعیین کننده

ترین داری امری اجباری است که استبدادیسرمایه

اتی امکان( ها هم مجبور به تن دادن به آن هستندحکومت

کند برای آن که بتواند جهان را را به روی فرد باز می

ای متفاوت  ای متفاوت ببیند و زندگی را به گونه به گونه

مثال رواج علم پزشکی و یادگیری این که . تجربه کند

های بسیار مختلفی  بیماری" شفابخش"این علم واقعا 

بیمار ممکن باشد، علم " شفای"در صورتی که )است 

ی پولساز و نوعی تجارت با جان  یک حرفه پزشکی به

ها تبدیل نشده باشد، اشتباهی در کار اتفاق نیفتد و  انسان

ی خدمات  درمان بیمار فقط به کیف پول و میزان بیمه

، آری همین موضوع (اش بستگی نداشته باشد درمانی

شود که یک ملت به طور ظاهرا بی اهمیت باعث آن می

و ورد خواندن و پیش ای از نذر کردن  فزاینده

باشی رفتن و نظایر آن دوری گزیده و درک  حکیم

های ایجاد و شیوع آن دیگری از بیماری و مکانیسم

در " انتقادی"همین علوم حتی نوعی شیوه تفکر . بیابد

معلمان، استادان، )سطح بسیار محدود را به افراد 

کنجکاوی، . دهندیاد می( آموزان و دانشجویان دانش

های علمی تحقیق و سش، کاربست شیوهطرح پر

های قبلی و تست  آوری آمار و توجه به تئوری جمع

تئوری در عمل روی واقعیت بیرونی، همه به هر حال 

موجب ایجاد تحوالت مهمی در ساختارهای عینی و 

های  یا مثال وجود تکنولوژی. شوندذهنی یک جامعه می

در  های دیگر که اطالعاتی جدید و یادگیری زبان

های  شوند به انسانها فراگرفته می مدارس و دانشگاه

های امروزی امکان فراهم کردن دانش بیشتر در زمینه

دهد و نیز امکان تماس با دنیای بیرون از مختلف را می

ای خود و نیز امکان ی محلی یا ملی و منطقه جامعه

ها و دیگر کشورها  ی دائمی خود با دیگر انسان مقایسه

کند و این است که بسیاری از افراد، دیگر م میرا فراه

و مقدر از پیش تعیین " طبیعی"توانند به یک نظم نمی

توانند کشور و و در ضمن نمی. شده باور داشته باشند

ی معین خود را، نوع فرهنگ و حکومت و  جامعه

ها، ی زندگی خود را بدون توجه به دیگر فرهنگ شیوه

. یزوله از آنها بررسی کنندهای زندگی و او دیگر شیوه

های بسیار ایزوله از جهان نیز مجبورند حتی حکومت

های به قیاس دائمی خود با دیگر انواع چارچوب

های های سازمان"همه پرسی"حکومتی تن بدهند و در 

ی عملکرد خود مورد ارزیابی  مختلف جهان در باره

به هر حال در پرتو رشد همین علوم . قرار بگیرند

تیویستی و تکنولوژیستی کارکردگرا که در پوزی

ی سیستم تحصیلی و سطوح مختلف آن فراگرفته  حیطه

شوند های مختلف زندگی آشنا میشوند، مردم با شیوهمی

گیرند و آن را و به تدریج با وضعیت جهانی رابطه می

ی اینها موجب رشد نوعی  همه. کننددرک و تحلیل می

سال  711شود که شاید ی جدید می فکر جدید و روحیه

سال پیش به عنوان مثال در کشور ما  51پیش یا حتی 

های جدید و تکنولوژی  فناوری. امری ناشناخته بود

-اطالعاتی جدید همراه با مناسبات جدید تولیدی،  شیوه

های مصرفی جدید، و نیز تکوین های زندگی و شیوه

 آگاهی جدید که همه تبلورات خود را در نظام آموزشی

سازی نیز هستند  دهند، حاوی وجهی از جهانینشان می

ی تفکر و نوع روحیات را در سطح جهانی کم  که شیوه

. کنندیا بیش، عمیق یا سطحی، به یکدیگر نزدیک می

آن چه که مارکس در مانیفست از آن به عنوان ادبیات 

جهانی، فرهنگ جهانی و الگوی تولید و مصرف 

د امروزه بسیار بیشتر برجهانی و غیرمحلی نام می

چنان به خاطر  اگرچه باید هم. برای ما ملموس است

ی  گرایی و نزدیکی که موتور محرکه داشت که این هم

داری است به شکلی ابژکتیو بر ما آن مناسبات سرمایه

شود و نوعی وحدت مجرد را بر جهان حاکم تحمیل می

ی  کند که با وحدت آگاهانه، عادالنه و آزادانهمی

-ی مشترک کنندگان بهم پیوستهتولیدکنندگان و مصرف

گرایی پرولتری الملل ی کشورها و بین المنافع در همه

اما به هر حال منظور من اشاره به این بود . تفاوت دارد

که سطحی از علم و دانش در جهان امروزی و در نظام 

داری گرفته در بطن روابط تولید سرمایه آموزشی شکل

ی افراد  کل یک وحدت مجرد، همههست که در ش



و )پیوندد ی زمین را به تدریج و به کندی به هم می کره

البته طبقات و اقشار شبیه هم را در سطحی باز 

این روند ما را بیش از (. پیونددتر به هم میکنکرت

کند که ما همگی دارای پیش به این حقیقت معترف می

ن را به یک سرنوشت مشترک جهانی هستیم و باید آ

اگرچه هنوز به آن سطح از )سهم خود شکل دهیم 

ایم که به این معنای عمیق مورد نظر آگاهی نرسیده

چو عضوی به درد آورد ... سعدی پی ببریم که

که  با این(.  دگر عضوها را نماند قرار -روزگار

گرایی به علت رشد ناموزون  سرعت این نزدیکی و هم

پایین است و به دالیل  داری ی جهانی سرمایه در جامعه

تر های کشورهای شمال پایینمتفاوتی از جمله سیاست

گرایی به  شود، اما به هر حال این همنیز نگه داشته می

شاید . کشدطور چشمگیری حضور خود را به رخ می

داری و ی مثبت نظام سرمایه بتوان این موضوع را جنبه

ارکرد علم پوزیتیویستی مالزم آن دانست که دارای ک

" کور"و " خودبخودی و یکسویه"تکنیکی و حرکت 

خودبخودی، یکسویه و کور بودنش بدین معناست . است

ی تعینات  پوشد از همهها چشم میی تفاوت که از همه

گذرد و یک  نظم ابژکتیو و یک وحدت بی توجه  درمی

-عدالتی کند که حاوی شدیدترین بیها ایجاد میبه تفاوت

ی  یعنی همین جنبه. هاستو محرومیتها و استثمارها 

حاوی تناقضاتی بنیادین است که تفکر انتقادی " مثبت"

جویی و مبارزه برای یابد و به چارهآنها را در می

منظورم از تناقضات در . شودتغییرشان واداشته می

های جدی ناشی از تعینات و خصوصیات اینجا تنش

ت و نظم کننده در این حرکخودویژه عناصر مشارکت

-گرایی مجرد کنونی از آنها چشماست که جهانشمول

کننده جوامعی این عناصر مشارکت. دهد پوشی انجام می

هستند با تعینات و تاریخی خودویژه و این وحدت از 

چرا؟ زیرا . شودباال برای بسیاری از آنها گران تمام می

های واقعا موجود، یک این روند، بی توجه به تفاوت

کند که سازی قهرآمیز را بر جهان تحمیل میهنوع شبی

های شدید ی آن آلودگی ویرانگر طبیعت، تنش نتیجه

های رادیکال اما مخرب جهانی و رشد سیاست

هایی است که خود را از سوی بخش" سازی هویت"

 .توانند به خوبی با این وضعیت همسو کنندنمی

  

 ی آموزش و پرورش حاال همین منطق را به حوزه

چگونه؟ یعنی اگر از سطح کل . توان سرایت دادهم می

( ساز آناقتصاد و بازار جهانی و منطق مجرد یکسان)

به سطح یکی از اجزای این کل حرکت کنیم که سیستم 

 -اما بخشا-آموزش و پرورش باشد، خواهیم دید که باز 

ی مجردی روبرو هستیم که ذاتی  با همان منطق یکسویه

همان منطق اینجا هم حاکم است  .داری استسرمایه

ها از تاریخ فردی و کلکتیو ی تفاوت منطقی که از همه

کننده در نهاد آموزش و پرورش یا افراد افراد مشارکت

فردیت )کند حاضر در کالس درس چشم پوشی می

ها و تاریخ واقعی مگر همین تعینات و خودویژگی

قعی و وا" مشکالت"به تاریخ آنان به ( فردی ما نیست؟

آموزش محدود . های آنها توجهی نداردخاص و تعین

یادگیری علوم پوزیتیوستی و " تکنیک"شود به می

برخی دروس دیگر همچون تاریخ و علوم اجتماعی و 

معلم همچون آن . های ایدئولوژیک و نظایر آنآموزه

المللی در نظام جهانی امروزی که برای  نهادهای بین

ادهای جهانی به کار گرفته استانداردیزه کردن اقتص

آموزان  شوند، ابزار کار استانداردیزه کردن دانشمی

های استاندارد  ی به کارگیری شیوه است به وسیله

کودک . های استاندارد و دانش استاندارد آموزش، تست

های درسی کشورهای  جهان سومی که مثال وارد کالس

اجران اش مه که خانواده شود فارغ از اینجهان اول می

ی  اقتصادی یا سیاسی بوده باشند درگیر یک پروسه

تا مغز استخوان او را باید . شودسازی می استانداردیزه

(. به ویژه پسرها را)کنند " اشاخته"باید . عوض کنند

با انواع تحقیر پنهان و آشکار، فرودستی او را به انحاء 

این یک پراتیک رایج اما . کشنداش میمختلف به رخ

به ویژه کودکان اقشاری که از . سوستدر این یدهپوش

کشور پیشین خود نیز محروم " ی فرهنگی سرمایه"

های زبانی و دانش تاریخی یعنی دارای مهارت -اند بوده

 -و نوعی خودآگاهی انتقادی نیستند" هوش اجتماعی"و 

-برند و عقب نگاه داشته میبیش از دیگران رنج می

ادی و استعماری مدرسه و نژ -ی قومی  جنبه)شوند 

ی کارگری که مثال پدر و  کودک طبقه(. حتی دانشگاه

دهند و مادرش کار ناماهر یا کار ماهر دستی انجام می

نظایر آن یا کودکان اقشار کم درآمدتر و کم برخورداتر 

های زبانی و فرهنگی و امکانات  در مواجهه با مهارت

ست و تر احساس شک فراوان فرزندان اقشار مرفه

زیرا که تربیت . کنندماندگی میناکامی و عقب



شناسند که عادت این اقشار را نمی" دمکراتیک"

زنی و  که از راه مذاکره و چانه بیشتری دارند برای این

های خود  گفتگو موضوعات را پیش برده و به خواست

ی مورد دلخواه  دست یابند، که عادت دارند به شیوه

ند و حتی گاهی از معلمان و مدرسه صحبت و رفتار کن

آیند هایی میسطح مدرسه نیز جلوترند زیرا از خانواده

که کار پدر و مادر مستلزم این گونه رفتار و این گونه 

زیرا که این اقشار در کارشان اقتدار . فرهنگ است

کنند، در کارشان عناصر مستقیم کمتری را تجربه می

ان از زبانی و فرهنگی بیشتری هست و تجربه ش

ست و همان را به کودکان ی دیگری زندگی به گونه

کنند در حالی که کودکان کارگرانی  خود نیز منتقل می

که اقتدار و جبر اقتصادی و فرهنگی بیشتری را در 

های زبانی و فرهنگی کنند و مهارتکار خود حس می

بسیار زیادی نیز مورد نیازشان نیست با کودکان خود 

-یگری صحبت کرده و رابطه میی د طبعا به گونه

هایی در اگرچه همیشه استثنائات و تناقض -گیرند

. شان کردتوان به جای خود بحثوضعیت هست که می

ی طبقاتی مدرسه و سیستم آموزشی را در  این نیز جنبه

پیامد این وضع، تقسیم . دهدکلیت خود بازتاب می

ی  هایی دارای سرمایهاتوماتیک کودکان به الیه

هایی که از این  تصادی و فرهنگی است و آن گروهاق

متعاقب آن نیز، از هم جدا کردن . ها محرومندسرمایه

های مختلف کارگران دستی، کارگران علمی و الیه

یک تقسیم کار اجتماعی بین " ابژکتیو"مدیران و تحمیل 

دولت . های مختلف اجتماعی و طبقاتی را داریماین الیه

های  اتحاد نزدیکی که با سرمایه در این میان به علت

که یک پا در  ملی و فراملیتی دارد و به علت این

بازتولید روابط و مناسبات تولیدی رایج  و یک پا در 

دهی به  و تربیت نیروی کار و نظم" مدنی"ی  جامعه

مناسبات غیرتولیدی دارد، برای پیشبرد و ابقای نظم 

مدیریت موجود به شکلی قابل کنترل و برای خاطر 

ی اقتصادی و مدنی و  تغییرات احتمالی الزم در حوزه

سیاسی، به سیستم آموزش و پرورش به عنوان یک 

ی بسیار مهم برای بازتولید اجتماعی نیاز مبرم  وسیله

یادمان باشد که آموزش و پرورش یک نهاد بسیار . دارد

-مهم است در تربیت نیروی کار آینده، در تربیت نسل

ی  سازی، در پروسه ی فرهنگ ر پروسههای انسانی، د

های  سازی سوژه ی مطیع حفظ وحدت ملی، در پروسه

های طبقاتی، جنسیتی، تنش" خنثاسازی"فردی، و 

".  مدرن"زبانی، و قومی ناشی از وضعیت زندگی 

های فرادست اجتماعی در نظام آموزش و پرورش  گروه

ز آن دهند و ا های خود را باز هم بیشتر رشد میتوانایی

های  برند در حالی که گروهبیشترین استفاده را می

های بیشتری فرودست اجتماعی در این نظام با دشواری

اما . کنندشان را باور می"نقائص"شوند و روبرو می

-سوژه" پرورش"و " تربیت"نظام آموزشی مجبور به 

یعنی آن که مناسبات . های فردی و اجتماعی نیز هست

انه با رشد و تحول دائمی خود دارتولیدی سرمایه

های دیگر جامعه را  ی عرصه طور که گفتم همه همان

کشند و به همین دلیل نظام آموزش نیز به دنبال خود می

های بیشتری کنند که اوال مهارتو پرورش را وادار می

هایی دوما در برهه. کنندگان خود یاد بدهدرا به مصرف

تا درهای خود را به آورند از تاریخ، به آن فشار می

تر جامعه نیز بیش از پیش باز کند روی اقشار تحتانی

زیرا به آنها هم برای پیشبرد نظم اقتصادی و اجتماعی 

سوما استانداردها و . شودای حس میرایج نیاز فزاینده

های تربیتی خود، و چارچوب موضوعات درسی، شیوه

ب در چارچو)و ساختار سیاسی خود را هر چه بیشتر 

ی معطوف به پیشبرد روابط و  حفظ روابط دوگانه

سو و حفظ روابط دارانه از یکمناسبات تولیدی سرمایه

و مناسبات ملی در چارچوب یک کشور معین با عنایت 

با نیازهای ( به حفظ انسجام و وحدت آن از سوی دیگر

و خواهان ارتقای " مستعد"های بازار کار و نیز بخش

های فرودست منطبق  و گروهاجتماعی درون طبقات 

کند تا از آنان برای پر کردن مشاغل قدیم و جدید که 

های قبلی یافت  نیروی کار الزم برای آن از میان گروه

یا حتی گاها نظام آموزشی . شود، استفاده شودنمی

های معین تاریخی به نوعی شود در برههمجبور می

ه تر جامعپرش و جهش درون طبقاتی اقشار تحتانی

به هر حال مبارزات بیرون از سیستم . دامن بزند

مبارزات طبقاتی مبارزات  –آموزش و پرورش 

هم روی نظام آموزش و پرورش  -فرهنگی و سیاسی

گذارد و برخی از نیازهای اقشار و طبقات تاثیر می

. شودمعینی در مراحل خاصی در این نظام قید می

گی، های خاص علمی، فرهنهمین یاد دادن مهارت

اجتماعی و شغلی به افراد آنان را به سوژه نیز تبدیل 

های واقعی آنها توان زیرا با فراگیری این قابلیت. کندمی

مشارکت در سازوکارهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی 

باز در اینجا الزم است به جمالت زیبای . یابندرا می

مارکس در گروندریسه ارجاع دهم که صنعت و اقتصاد 

( و به نظر من  به تبع سیستم آموزش و پرورش)مدرن 

کنند اما از اگر چه از سویی افراد را مثله و یکسویه می

 –سوی دیگر آنها را به مثابه جزئی از کارگر جمعی 

  -داریی مدرن سرمایه ی واقعی جامعه این سوژه

پس با یک وضعیت و با یک نظام . سازندتوانمند می

کند و هم سوژه تولید میمتناقض روبرو هستیم که هم 

به . سازدکند و هم فقیر میکند، هم توانمند میمثله می

نظر من بدون توجه به این تناقضات مشکل بتوان 

داری و سازوکارهای آن را ی مدرن سرمایه جامعه

در ضمن در کشورهای غربی دولت و . توضیح داد

ی تربیت کارگر  سیستم آموزشی دارای دو وظیفه

و ( ی اقتصادی کننده در جامعهمشارکت نیروی کار)

ی مدنی و  کننده در جامعهفرد مشارکت)تربیت شهروند 

هستند و در بسیاری از موارد این دو هدف با ( سیاسی

هم منطبق نیستند و موجب بروز و ظهور تناقضاتی نیز 

-های رفاه سوسیالهای حاکمیت دولتدر دهه. شوندمی

بیت شهروند از اهمیت رسید که تردمکرات به نظر می

با وجود تناقضات )نسبتا باالیی برخوردار باشد 

اما در ( شدجانکاهی که در سیستم آموزشی تجربه می

های نئولیبرال رقابتی به دوران سلطه و حاکمیت دولت

رسد که عنصر شهروندسازی کامال در برابر نظر می



اما به هر حال . عنصر کارگرسازی رنگ باخته است

های مورد نیاز اجتماع امروزی و از تواناییمیزانی 

-ها به دانشبازار کار امروزی در مدارس و دانشگاه

های میزانی از مهارت. شودآموز و دانشجو یاد داده می

های اجتماعی برای زبانی، نوشتاری، ذهنی و صالحیت

گیری، برای تفکر بحث و استدالل، برای قدرت تصمیم

گری و در عین ی پژوهش یهمستقل انتقادی، برای روح

ی همکاری با جمع، تن دادن به تقسیم کار،  حال روحیه

پذیرش معیارهای کار تیمی و گردن نهادن به تصمیمات 

جمعی و شنیدن انتقاد، پذیرش استدالل منطقی و سر 

تر و باالتر در افراد  فرود آوردن در برابر استدالل قوی

آموزگار و ی  شود رابطهسعی می. شودرشد داده می

شاگرد بر اساس احترام متقابل شکل بگیرد و نیازهای 

در . شاگرد به اصطالح مورد توجه باشد و نظایر آن

ضمن این واقعیت نیزنباید فراموش بشود که شاگردانی 

های طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با زمینه

های استاندارد مدرسه مقاومت مختلف در برابر آموزه

هند و ساختار سیاسی و فرهنگی و دبه خرج می

موضوع . کنندآموزشی آن را دستخوش تغییراتی می

جنسیت، طبقه، زبان، نژاد و قومیت، سلسله مراتب و 

یادگیری روابط مبتنی بر اقتدار همه در این سیستم 

-آموزشی به طور توامان هم بازتولید و هم متحول می

سته گاهی هم منجر به ظهور تناقضاتی ناخوا. شوند

-شوند که سیستم را دستخوش تغییراتی از درون می می

مثال . برندکنند و یا مشروعیت آن را به زیر سوال می

فکر کنید که ما معموال با یک نوع رادیکالیسم اقشار 

معموال این رادیکالیسم . متوسط در غرب مواجه هستیم

توان تا حدودی با توجه به تغییرات را در غرب می

، و متعاقب آن  پیدایش رژیم جدید اداره و ی تولید شیوه

کنترل جامعه و تنش بین آنها و سیستم آموزشی توضیح 

های اقشار متوسط و میانی با یکی از مخالفت. داد

شود ای بنا میوضعیت موجود معموال بر اساس آموزه

ی  اند و آن هم آموزهکه در سیستم آموزشی فراگرفته

های افراد به صالحیتساالری است و این که شایسته

نیاز هست و به ویژه کسانی که تحصیالت دانشگاهی 

شوند که باید کنند به عنوان نخبگانی قلمداد میکسب می

ی فرهنگی خود  جامعه را مدیریت کنند و با سرمایه

اما به . توانند احساس متمایز بودن داشته باشندمی

وجه ناگهان پس از اتمام درس و دانشگاه این افراد مت

. شودگردند که چنین وضعی در واقعیت یافت نمیمی

" ایکارمندان حرفه"بسیاری از آنها باید در نقش 

های دولتی وغیردولتی را پر کنند یا مناصب و مقام

نهایتا در جایی مشغول به تدریس و کار پژوهشی شوند 

ی  شان بسیار اندک و درجهی مخاطبین که دایره

این وضع به ایجاد . ایین استشان بسیار پتاثیرگذاری

از سوی دیگر تبعیت . شودنارضایتی در آنها منجر می

زندگی اجتماعی از منطق کور انباشت را داریم که در 

زدایی از نخبگان دانشگاهی و هایی به مهارتدوره

های  بدین معنا که صالحیت. شودفرهنگی منجر می

رض زبانی، فرهنگی و اجتماعی آنها را مرتبا در مع

دهد و ارزش شدن قرار میاستانداردیزه شدن یا حتی بی

معموال این بخش دارای . کندحس تمایزشان را تهدید می

ی کسانی که علوم اجتماعی  همه)ی فرهنگی  سرمایه

ی انباشت سرمایه و  خوانند یا مستقیما با نحوهمی

سروکار ندارند و واقعا میل " زیربنا و روبنا"مدیریت 

های اندازی منطق سرمایه به دیگر عرصهدارند دست

با بخش دارای ( زندگی اجتماعی را محدود کنند

کردگان  تحصیل –ی مدیریتی  ی اداری و سرمایه سرمایه

-و منطقی که آنها پیش می -حقوق و اقتصاد و مدیریت

شوند و بیشتر روشنفکران ناراضی نیز برند درگیر می

ند که معموال به گیری اول شکل می از میان همان دسته

-احزاب سوسیال دمکرات و سوسیال لیبرال رای می

طلبی ی کارگر و برابری دهند اما در عین حال به طبقه

ای فاقد اند و آن را همچون طبقهرادیکال آن فعال بدبین



باز توجه داشته . کنندقلمداد می" ی فرهنگی سرمایه"

 باشید که قصد من توضیح پیچیدگی و تناقضات درونی

توان به سیستم اقتصادی و اجتماعی حاکم است که نمی

سادگی توضیحش داد یا به نحوی یکسویه بازتولیدگرش 

اش و خصلت یعنی آن که خصلت بازتولیدگری)دانست 

منظور این (. اش با تناقضاتی روبرو است گریسرکوب

است که ما با یک سیستم بسیار پویا و متضاد روبرو 

اش را فقط در پرتو کاربرد کیهستیم که حرکت دیالکتی

یک روش دیالکتیکی تحلیل و بازسازی ذهنی و فکری 

در ضمن باید به خاطر . توان درک کردو مفهومی می

ی  های اقشار متوسط دارای سرمایه داشت که مخالفت

تواند در فرهنگی به نظر شخص من هرگز نمی

ی  طلبانهجداافتادگی خود از مبارزات واقعا مساوات

گاه کار و زحمت، رادیکال به معنای واقعی کلمه اردو

آنها زیر سوال برود و " اکسپرتیسم"زیرا اگر . باشد

شان به چالش گرفته شود یا از آنها خواسته کارکردهای

های خود را واقعا در خدمت شود که دانش و مهارت

مبارزات رادیکالی کانالیزه کنند که شاید امتیازات خود 

هایت به زیر بکشد، آنگاه تناقض ایشان را نیز در ن

های خاص  اند منجر به دودلیجایگاهی که در آن ایستاده

ای به نام به همین دلیل هم موتور محرکه. شود آنها می

ی  طلبانهمبارزات طبقاتی رادیکال و مبارزات برابری

رادیکال طبقاتی نیاز داریم تا همدردی  و تعهد رادیکال 

 .نداین قشر را بتواند جلب ک

  

از آنجا که من بر این باور هستم که الگوهای حاکم 

هایی به بر سیستم آموزش و پرورش ایران در بخش

های غربی و پوزیتیویسم آن شدت متاثر از سیستم

هستند، به همین دلیل ابتدا به خودم اجازه دادم که 

تر ی وضعیت آموزش و پرورش الگوهای عالی درباره

رتیب امیدوارم که در پرتو تبدین .غربی صحبت کنم

تر بررسی آنها بهتر بتوانیم الگوی حقیرتر و پایین

در کشور ما . آموزش و پرورش در ایران را درک کنیم

های آموزش هایی از معیارهای رایج در سیستمهم بخش

هایی که در همان تکنیک. و پرورش مدرن حاکم است

شود که باال از آنها یاد بردم در کشور ما هم اجرا می

قصدش تربیت نیروی کار متخصص و نامتخصص و 

های مختلف نیروی کار از یکدیگر جداسازی بخش

رسد در همان نقائص و تناقضات نیز به نظر می. است

. بارتر در ایران وجود داشته باشدابعادی فاجعه

ی  های ناشی از عواملی همچون طبقهموضوع تنش

گرسازی در اجتماعی، قومیت، زبان، فرهنگ و کار

سیستم آموزش و پرورش ایران نیز در ابعادی بسیار 

ی شدید جنسیتی آموزش و  ی جنبه تر هست بعالوهعظیم

و " تربیت شهروند"بار پرورش در ایران و فقدان فاجعه

. های ایدئولوژیکآموزش عریان و آشکار آموزه

کودکان افغانی، کودکان ملل مختلف ساکن ایران با 

ی کارگر و  ز فارسی، کودکان طبقههایی به ج زبان

-اش و دختران همه با دشواریاقشار محروم پیرامونی

های های خاصی روبرو هستند که به جز دشواری

عمومی است که همه به درجات مختلفی تحت آنها رنج 

رایج در " مدرن"همان استانداردیزه کردن . برندمی

ز به ی ما نی ی پوزیتیویستی در جامعه مدارس به شیوه

شدت جاری است و اعمال آن بمراتب آشکارتر و 



تر است و متاسفانه ابزار پداگوژیگی کمتری نیز خشن

-نسبت به این سو در امور آموزشی به کار گرفته می

رسد که شکستن حرمت شود و در نتیجه به نظر می

شاگرد و تخریب شخصیت او به انحاء مختلف هنوز 

 .رواج داشته باشد

 

ون کشور ما که متاسفانه از در کشوری همچ

ها دور افتاده است  بورژوایی نیز فرسخ" تمدن"ی  قافله

داری هم در آن و عناصر جدی وضعیت پیشاسرمایه

مسلط است وضعیت آموزش و پرورش مسلما اصال 

ماندگی شدیدی در  جالب نیست و از انحطاط و عقب

کنم که پویایی سیستم آموزشی اما فکر می. رنج است

های درونی آن، شامل حال ایران هم و تناقضمدرن 

همراه با ساختار طبقاتی،  -همین تناقضات. شودمی

منجر به رشد  -قومی، جنسیتی و تاریخ خاص کشور

ی  بحث درباره)اقشار متوسط " رادیکالیسم"نوعی 

ی کارگر و اقشار زحمتکش اینجا  رادیکالیسم طبقه

علم زیرا دانش و . شوددر ایران هم می( نیست

ی  کارکردگرای آنها یا آن چیزی که به اصطالح سرمایه

شود، در تقابل با اوامر  فرهنگی و نمادین آنها نامیده می

-از باال قرار می"ستیز فرهنگ"جاهالنه و غیرعلمی و 

های  کنند که تخصص و صالحیتگیرد و حس می

ی فرهنگی ایشان نادیده گرفته  مدیریتی و سرمایه -علمی

ن به چالشی جدی در سیستم آموزشی و کل همی. شودمی

ها در ایران به شکلی این چالش. زندجامعه دامن می

تر از غرب به سطح جامعه کشیده تر و واضحروشن

شوند زیرا که کل وضعیت جامعه متناقض است و می

در شکل " روبنا و زیربنا"های بین  مدیریت تناقض

ین به نظرم ا. غربی آن در کشور ما ممکن نیست

ی  اما وقتی همه. ها را نباید از دیده دور نگاه داشت جنبه

اینها گفته شد به هر حال واقعیت این است که ما در 

ی  کشورمان با تناقض سهمگینی بین نیازهای توسعه

اقتصادی کشور و روبنای سیاسی روبرو هستیم که از 

-کند و از سوی دیگر میمی" مدرن"سویی جامعه را 

بشود و همین به نظرم بازتولید به شکل خواهد ترمز آن 

را در " واقعی"داری  بحث شده در جوامع سرمایه

زیرا این تناقض تا حدودی . کندی ایران دشوار می باره

شود در حالی که در کشور در این جوامع مدیریت می

ما این تناقض عریان و آشکار است و مدیریت شدنی هم 

مع غربی سیستم قدر مسلم این است که در جوا. نیست

تحصیلی دارای دو کارکرد تربیت کارگر و از هم جدا 

در )های مختلف نیروی کار از یکدیگر  کردن بخش

از یکسو و تربیت ( وجوه طبقاتی، جنسیتی، و قومی

های یعنی عالوه بر سوژه. است" شهروند"قسمی 

-های سیاسی و اجتماعی هم تربیت میاقتصادی، سوژه

ماعی خود آگاه باشند، از حداقل کند که به مسائل اجت

اصول حاکم بر زندگی مدرن اجتماعی مطلع باشند، 

حقوق خود را بدانند، به حقوق دیگران احترام بگذارند 

ی  که همه)و تا حدودی سرنوشت خود را شکل بدهند 

ها باز در پرتو وجوه طبقاتی، جنسیتی و قومی قابل این

وند و یعنی در غرب عنصر تربیت شهر(. بحث است

عنصر تربیت کارگر بطور توامان در نظام آموزشی 

اما باید اعتراف کرد که عنصر . حضور دارند

ها بسیار شهروندسازی در دوران حاکمیت نئولیبرال

تر شده است و مشارکت دمکراتیک بسیار کم ضعیف

شود و اصوال روزمرگی، کارمزدی و تعقیب تشویق می

چرخ "لعد و بمنافع اقتصادی وقت افراد را می

ی سیاسی هم به نوعی به  اقتصاد در عرصه" عصاری

به هر حال فقدان تربیت شهروند وجه . خوردچشم می

در . اصلی تفاوت نظام آموزشی غرب با ایران است

ی ایران عنصر تربیت نیروی کار در سیستم  جامعه

آموزشی وجود دارد ولی عنصر تربیت شهروند در 

واج دارد کامال از نظر شکل حداقلی آن که در غرب ر

ی ایران عنصر  از آن جا که در جامعه. غائب است

تربیت شهروند به معنای مورد نظر گرامشی برای 

که از )ی مدنی  درگیر شدن در سازوکارهای جامعه

رایج نیست ( کاهداصطکاک بین دولت و انبوه مردم می

در نتیجه نظم موجود با استفاده از نمادهای بسیار 

خواهد ریح ایدئولوژیک و تحمیل آنها میروشن و ص

های بی واسطه–سازی و استانداردسازی را  یکسان

ی  دانیم هزینهانجام دهد که می -ی غربی رایج در جامعه

زیرا . بسیاری برای یک جامعه و دولت آن در بر دارد

اصوال چنین نمادهایی با مبنای اقتصادی و فرهنگی 

 .ی مدرن همخوانی ندارد جامعه

ی ما نیاز به آشکار کردن و بحث پیرامون  امعهج

های جانکاه طبقاتی، جنسیتی و قومی و فرهنگی رنج

شناسان، معلمان، استادان ما نیاز به جامعه. دارد

گرانی داریم که روی درهم تنیدگی دانشگاه و پژوهش

موضوعات طبقه، جنسیت، قومیت، زبان و مسائل 

شده و پیچیدگی و متمرکز ( یا هر یک برای خود)دیگر 

های موجود در جامعه را از زبان خود عمق نابرابری

قربانی بیان کنند، تناقضات موجود در سیستم -سوژه

هایی برای آموزش و پرورش را نشان بدهند و راه

بیان . کاهش ابعاد آن و در نهایت محو آنها پیشنهاد کنند

 های انسانی و گره زدن آنها به تئوری و دیدن آنهارنج

در پرتو ساختارهای اجتماعی بسیار مهم است برای آن 

ی  که اصوال دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما و حیطه

پژوهش اجتماعی ما در ایران بتواند قدمی به جلو 

 . بردارد

با توجه به موضوع این شماره مایلیم در _  2

رابطه با جایگاه نمادین پدر یا بهتر است بگوییم 

حتوای آموزش در ایران پدرساالری در فرم وم

توان گفت سیستم  توضیحاتی بدهید؟ در واقع آیا می

 آموزش پرورش به جای پدر نشسته است؟

. دانم من منظور شما از پدرساالری را مشخصا نمی

دانم بتوان خصلت پدرساالر و مردساالر  اما بعید می

ی ایران را که بخشا دستخوش تحوالتی هم شده  جامعه



قالب سیستم آموزش و پرورش  است به سادگی در

ی  اگر هم بتوان خصلت پدرساالرانه. بازسازی کرد

سیستم آموزش و پرورش را بحث کرد حتما به 

های توضیحی فراوانی نیاز خواهیم داشت که  میانجی

البته . ی پژوهشی از آن خویش است باز یک پروژه

، "بیرونی"آنچه مسلم است، در ایران اعمال اقتدار 

رساندن از سرپیچی و نافرمانی فقط  و به مجازات، ت

ی مستقیم با نظم اقتصادی نیست،  طور عمده در رابطه

در ایران یک . به معنایی که در غرب شاهدش هستیم

ی مستقیم و بی واسطه هم بین دولت و دستگاه  رابطه

ی  قهر آن و مردم وجود دارد که بر پیچیدگی جامعه

ه طور عمده با جبر اگر در غرب ما ب. افزایدایران می

اقتصادی به عنوان محرک جامعه و به عنوان نیروی 

اصلی قهر و ترس مواجیهم، در ایران عالوه بر جبر و 

قهر اقتصادی با جبر و قهر سیاسی و فرهنگی روزانه 

دولت " مدرن"نیز مواجه هستیم که مسلما از خصلت 

گر این است که زیرا نشان. کاهددر ایران به شدت می

ی مدنی  در آن جامعه قادر به ایجاد یک جامعه دولت

نبوده " شهروندانی دمکرات"باز و انتقادی و تربیت 

است که نظم موجود را بخشا از آن خود و محصول 

همین هم خصلت پدرساالرانه و . مشارکت خود بدانند

خواهد تحوالت زیرا که می. دهداستبدادی به دولت می

نه و دور از اصول رایج شتابان جامعه را به شکلی آمرا

دمکراتیک کنترل کند و قادر به کانالیزه کردن جوانان 

و بازار کار نیست که باز " مدرن"های  به سمت جذابیت

آمیز مدیریت  در این جوامع تا حدودی به طور موفقیت

موفق فرویدی " پدر"های یک شود و از خصلتمی

 (.در پایین به این موضوع بازخواهم گشت)است 

ی  ت در کشور ما مدافع امنیت عرصهدول

خصوصی نیست، نه به معنایی که در غرب از آن افاده 

ی زندگی خصوصی افراد در  بعکس عرصه. شودمی

مند دولتی های دائمی نظام کشور ما مرتبا مورد یورش

است و این موضوع از احساس آزادی، استقالل و 

ان امنیت افراد در زندگی روزمره به شدت کاسته و آن

" به هم پیوستگی"را ناایمن، ناراضی و فاقد 

تواند با زیرا که فرد نمی. کندشخصیتی می( انتگریتی)

صراحت و در کمال آزادی، آن گونه که میل دارد 

. حرف بزند، لباس بپوشد، رابطه بگیرد و رفتار کند

اش با همین نیز به درک شخص از خودش و رابطه

را در تقابل مستقیم با زند و او جامعه شدیدا لطمه می

دهد یا او را ی اداره و مدیریت کشور قرار می شیوه

چیزی که در کشورهای . کندوادار به ترک کشور می

های متعارف اداری و مدیریتی غربی و دارای حکومت

ساالری هم که در  های شایسته وعده. شودتجربه نمی

کم نه به معنایی که در دست -ایران قابل تحقق نیست

دستمزدها به شدت پایین . شودسو تا حدودی یافت میاین

ی فرهنگی اقشاری که تحصیالت  است و سرمایه

آید برای آن که  دانشگاهی دارند زیاد به کارشان نمی

یک قشر "بتوانند منافع خود را فرموله کنند و به شکل 

ها تناقضات موجود ی این همه. جدی کار کنند" ایحرفه

دانم تربیتی ایران است که نمی در نظام آموزشی و

مرتبط " پدرساالری"توان آنها را به خصلت چقدر می

اقتصاد سیاسی بدن، اقتصاد سیاسی نظام . دانست

مجازات و تنبیه، اقتصاد سیاسی نظام آموزشی، اقتصاد 

سیاسی نظام سیاسی و فرهنگی کشور، ساختارهای 

ای مختلف خانواده و روانشناسی و روانکاوی کاراکتره

جمعی در ایران به نظرم موضوعاتی بسیار جالب و 

زیرا در این . برای پژوهش هستند مهم و به هم پیوسته

توانیم تا حدودی پرده از صورت با ابزاری تئوریک می

ی شرقی خود برداریم و جامعه  های جامعهرازورزی

دانیم که پیامد درک می. را در کلیت آن بهتر درک کنیم

به طور کلی ما در ایران با یک . تر استبهتر، تغییر به

جدی و گسترده  دنیا نیاز و التماس به کارهای پژوهشی

پیرامون تناقضات ساختاری و فرهنگی جامعه و تاثیر 

های انسانی روبروئیم و  آن روی افراد و طبقات و گروه

دانم که آیا عالقمندان، پژوهشگران و من نمی

کردن این مسائل دانشگاهیان ایران برای تئوریزه 

 .دهند یا نهتالشی در خور انجام می

  

اگر باز به پرسش شما بازگردم، به نظرم خصلت 

پدرساالر نظام آموزش و پرورش ایران را به سادگی 

به نظرم رویکردهای . توان بازسازی کردنمی

روانکاوانه به تنهایی قادر به توضیح پیچیدگی جامعه و 

سی و اقتصادی آن نیستند و های اجتماعی و سیامکانیسم

شوند و قدرت تنها وقتی به شدت موثر واقع می

یابند که به نوعی در پیوند با نقد می" بخشیرهایی"

موضوع دیگری که . اقتصاد سیاسی جامعه قرار بگیرند

خواستم به آن اشاره کنم این است که روی نقش می

لت زیرا که دو. نباید مبالغه کرد" پدر"دولت به عنوان 

نیز فقط در درون و در چارچوب آن روابط اصلی 

دهند و تولیدی معنا دارد که جهان امروز را شکل می

موتور آن هستند و حتی دولت هم تحت تاثیر شدید آن و 

های  شما توجه کنید که وقتی دولت. متاثر از آن است

داری و شدیدا رقابتی امروزی با نیاز فزاینده به سرمایه

از نوع پوزیتیویستی آن که تنها " )میعل"نیروی کار 



دانند و کار کردن با وسایل علمی و تکنولوژیکی را می

وسایل دستیابی به اهداف از قبل تعریف شده توسط 

-را فراهم می" جامعه"سیاستمداران و منافع اقتصادی 

ها را چگونه تحت یک  شوند، دانشگاهروبرو می( کنند

تا تصویر بیرونی خود گذارند  ی شدید می فشار فزاینده

در همین راستا از استادهای . را جذابیت ببخشند

خواهند تا بر میزان انتشار مقاالت خود ها می دانشگاه

المللی بیفزایند تا بدین  در مجالت به اصطالح معتبر بین

های معتبر جهان رقابت کرده و  ترتیب با دیگر دانشگاه

-د و بدین تولیدات معنوی و فکری خود را افزایش دهن

ترتیب منابع و ذخایر مالی و فکری و معنوی را به 

مثال در ساختار مهد . سمت کشور خودی جلب کنند

ها به جای بازی  دهند که بچهها تغییراتی می کودک

، هر چه زودتر به یادگیری اعداد و حروف و "صرف"

فراگیری دیسیپلین درسی تشویق شده و بدین ترتیب هر 

مدرسه احساس نزدیکی کنند چه زودتر با فضای 

های  از بچه(. شودتر میشان کوتاهدوران کودکی)

گیرند تا تبار مثال سه ساله حتی تست زبان می خارجی

بعدها در مدرسه روند آموزش رقابتی را به زحمت 

یا مثال تست و امتحان را دوباره در . زیادی دچار نکنند

تری روی کنند و فشار بیشمدارس ابتدایی حتی رایج می

آورند تا متدهای جدیدتر از قبل آماده را  معلمان می

های خود معلمان تا حدودی بدین  استفاده کنند و خالقیت

سازی  یعنی باز با نوعی یکدست. رودشکل از دست می

زدایی از  ها، مهارتو استانداردیزه کردن دائمی انسان

های اندک و  افزایی بخش هایی از جامعه و مهارت بخش

این فشار و تحمیل از . عینی از جامعه روبرو هستیمم

باال و این وحدت انتزاعی که از سوی نیرویی خارج از 

-ها و جامعه و حتی دولت بر آنها تحمیل می خود انسان

روند )المللی جدید  های اخیر با وضعیت بین شود در دهه

موجب ایجاد فضای اقتدارطلبانه و خشن ( سازی جهانی

ع به اصطالح دمکراتیک غربی شده جدیدی در جوام

قدرت منطق )اما اگر به این نیروی فشار بیرونی . است

اقتصادی و کسب سهم هر چه بیشتر در بازار جهانی و 

المللی از راه بهتر و کارآمدتر افزایش قدرت رقابت بین

نماید که توجه نشود، آنگاه چنین می( کردن نیروی کار

که در پی اعمال است " شر مطلقی"گویی دولت آن 

اقتدار و کسب قدرت بیشتر و پدرساالری بیشتر است و 

در نتیجه اقتدارگرایی را از دل خود اقتدارگرایی و میل 

رسد  در حالی که به نظر می. کنیمبه قدرت استنتناج می

میل به اقتدار را باید در مراحل معین تاریخی و با توجه 

تصادی به وضعیت خاص تاریخی و به ویژه منطق اق

حاکم بر عصر امپراتوری سرمایه و جایگاه دولت در 

ی  کننده ی روابط بسیار مهم و تعیین مجموعه

داری و تاریخ یک کشور معین توضیح داد و  سرمایه

نقد "ی تالش من این است که بگویم  پس همه. درک کرد

در توضیح وضعیت کنونی " مارکسی از اقتصاد سیاسی

ت خطیری برخوردار در جهان و کشور ما از اهمی

های فرهنگی و بررسی روانکاوی و تئوری. است

کارکردهای دولت و نظایر آنها به نظر من همه در 

صورتی مفید و کارآمد خواهند بود که در پیوند با نقد 

 .اقتصاد سیاسی باشند

به نظر شما محتوای متون آموزشی در ایران _  3

بی چون و  ی گردن نهادن تا چه اندازه بازتولید کننده

پدر برای مصرف کنندگان /چرا به دیگری بزرگ

 دروس آموزشی است؟

من از مطالب درسی جدید اطالع زیادی ندارم اما 

های ایدئولوژیک که باید بی چون و چرا به آنها  آموزه

گردن گذارد به طور مسلم بازتولید احترام به 

و نیاکان در بیان " پدران"ی تاریخی یا  "گذشته"

های بسیاری از جامعه و از ما برای بخشا. شماست

جمله نسل جوان کنونی احترام بی چون و چرا به آن 

نمادها و به چالش نگرفتن میراث گذشتگان یا میراث 

تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و پذیرش بی 

چون و چرای آنها به عنوان امری معلوم و مقدر و قابل 

قاد مرتبا از خود ذهن ن. احترام اصال توجیه شده نیست

پرسد که چرا وضعیت کشور ما امروزه چنین است  می

این ذهن نقاد را . و چرا سرنوشت ما باید چنین باشد

توان از اندیشیدن در گذشته و حال و یا آرزو کردن نمی

ای بهتر و تالش برای آن و داشتن فانتزی و امید به آینده

کاو و زیرا به دنبال پاسخ است و ذهن کنج. منع کرد

" پدران"ی خود به آنچه  جستجوگر اتفاقا به تاریخ گذشته

های  نگرد و خطاها و موفقیتاند فراپشت می او کرده

های امروز خود آنان را در پرتو دستاوردها و دشواری

" میراث"زنان در ارتباط با . کندسنجد و ارزیابی می می

جنسیتی که به آنان رسیده و آنان را به زنجیر کشیده 

طبقات کار و زحمت در رابطه با . کنندپرسش طرح می

جایگاه خود، میزان رفاه و آسایش ودستاوردهای 

گیرد و سرنوشت معنوی و فرهنگی که به آنان تعلق می

کنند، جوانان پیرامون خود در نظم کنونی پرسش می

آزادی و حقوق و وظایف خود، نوع ارتباطی که با آنها 

امعه و در نظام آموزشی در خانواده و بیرون در ج

شان در شود و میزان حرمت، اهمیت و نقشبرقرار می

ها  قومیت. کنندتکوین سرنوشت خود و جامعه سوال می

ی خود در چارچوب یک  در ارتباط با حقوق ویژه

-کشور متحد و چندملیتی و چندقومی سوال طرح می

ها با هم ی درهم تنیدگی این جنبه برخی در باره. کنند

ی اینها  همه. کنندیشه کرده و پرسش و پاسخ ارائه میاند

شود و کنم در سیستم آموزشی منعکس میفکر می

مبارزات بیرون از نظام آموزشی هم دیر یا زود 

تاثیرات خود را روی موضوعات درسی و نظام 

. ی تدریس و نظایر آن خواهد گذارد آموزشی و نحوه

ست که جایگاه هایی علیه پدرساالری ا اینها همه حرکت

کرد و هر کس را ی هر کس را به او گوشزد می ویژه

که خواستار تغییر وضعیت و سلسله مراتب بود تنبیه 

مثال فکر کنید که زنان و دختران سیستم . کردمی

آورند و بنا بر این  خود در می" اشغال"آموزشی را به 

ساالری قاعدتا شایسته" ابژکتیو"بر مبنای معیارهای 

ی فرهنگی کشور را به خود  رگی از سرمایهسهم بز



ها حقوق و  اند و در پرتو این پیشرفتتخصیص داده

-اما بر اساس آموزه. طلبندی خود را می جایگاه شایسته

ساالری نیستند، یعنی بر اساس هایی که مبنی بر شایسته

معیارهایی مردساالر و پدرساالر و جنسیتی آنان را از 

های عمومی  ارند و در عرصهدپیشروی بیشتر بازمی

همین تبعیض را . شوند جامعه نیز تقریبا نمایندگی نمی

. توان حتما ردیابی کردهای درسی نیز میدر کتاب

-های درسی معموال زنان را به نقشزیرا که در کتاب

این موضوع حتما از آنجا . دهندهای سنتی ارجاع می

خواهد که با واقعیت همسویی ندارد موجب اعتراضاتی 

ی پسران هم  این موضوع درباره(. و شده است)شد 

-زیرا که هویت و نقش آنان هنوز به گونه. صادق است

شود و با واقعیت چندسطحی و ای سنتی تعریف می

بسیاری از . ی امروزی ما منطبق نیست ی جامعه پیچیده

ها در قدرت سیاسی در نهادهای مدیریتی  قومیت

ی آنها  آشکار علیه سهمیهحضور ندارند و این تبعیضی 

. شوداز جمعیت و تاریخ و جغرافیای کشور تلقی می

شان در مدارس آنها از تدریس و یادگیری زبان مادری

شدن و " متمدن"ی  اند زیرا باید تن به پروسهمحروم

کلیت "یادگیری زبان رسمی کشور بدهند بی این که این 

ائل شود برای تعینات آنها ارزش الزم را ق" ملی مجرد

و به موجودیت، تاریخ، فرهنگ و زبان آنها احترام 

. گذاشته و آنها را در خود بگنجاند و از آنها استفاده کند

موضوع طبقه و شکاف طبقاتی که دیگر داستانی است 

این نیز در نظام آموزشی ما جایی را . پر از آب چشم

شود و بازتاب دهد، بحث نمیبه خود اختصاص نمی

-ها موجب آن میمصائب و دشواری ی این همه. ندارد

مان را به چالش بگیریم "پدران"شود که گذشته و تاریخ 

شان را لعن و نفرین کنیم و و میراث گاها بدشگون

ی پدران مرده و  تالش کنیم تا از سنگینی میراث همه

 .زنده خود را رها کنیم

باز  -همانطور که در باال وعده کردم -اما اگرحاال

ی پدرساالری یا همان  ان استعاری فروید دربارهبه زب

ترس از اخته شدن، ترس از کشته شدن و ترس از 

شویم که رانده شدن پسر نافرمان بازگردیم، متوجه می

" طبیعت"ی اودیپوس یک جنبه از  از نظر او عقده

زمانی بسیار دور در . جهانشمول انسان مذکر است

تد که طبیعت مرد را اف های انسانی اولیه اتفاقی می گله

بدین ترتیب که کالن پدری . دهدبرای همیشه شکل می

که  -با انحصار خود روی قدرت و لذت از تن زن 

پسرهای جوان را از آن همه  -!ترین لذت است عالی

آنها هم از ترس اخته یا رانده یا کشته . کندمحروم می

های کوچک با هم زندگی کرده و بدین  شدن در گله

شوند تا کارهای می" آزاد"ه بیان مارکوزه ترتیب ب

گذاری  اما این مانع. ضروری اما دشوار را انجام بدهند

ی  بین آرزو و میل و برآوردن آن، فقط به خاطر سلطه

پدر نبود بلکه این تسلط بر نفس، پیش شرط بقای خود و 

این استبداد پدرساالری حاوی نوعی . دیگران هم بود

-می. کرد بقای گروه را تامین میعقالنیت نیز بود چون 

در ازای " جنسی"بینیم که پدر در ازای این سرکوب 

سرکوب اروس به طور کلی که همان میل به زندگی، 

ی  میل به شادی و لذت و شیطنت و کنجکاوی در همه

هاست،  برای پسرهای خود امنیت و آسایش عرصه

دارد که نیروهای سرکوب آورد آنها را وامیفراهم می

شده را به سمت اهداف دیگری کانالیزه کنند و مثال 

این وضعیت، . زمین را آباد کرده و صنعت ایجاد کنند

یعنی تامین آسایش مادی و امنیت اقتصادی، برای پدر 

پس پدر اولیه یک نوع تمدن . آورداحترام و اقتدار می



را مبنا گذارد، نوعی دیسیپلین کاری و ریاضت کشی 

داد که  برای خاطر رشد شرایط را در پسرانش رشد 

آنچه پسران در مقابل دریافت . زندگی جمعی الزم بود

کردند امنیت، حمایت و حتی عشق بود زیرا که می

پس نوعی . مستبد مزبور به هر حال پدرشان هم بود

بخشش و عشق بیولوژیکی هم از ابتدای کار وجود 

ای که در قالب آرزوی احساسات دوگانه. داشت

سازی و  و تقلید از او از یک سو و شبیه جانشینی

آمد همسان دانستن خود با او از سوی دیگر به بیان می

 (. اروس و تمدن: مارکوزه)

پسرها هم خواهان کامجویی و لذت بردن و هم 

اعمال قدرتی شبیه قدرت پدر بودند اما فقط پدر از این 

حق دوگانه برخوردار بود زیرا که پدر بود، سن او، 

تر از  آورد و مهمدهای او برای او احترام میکارکر

این همه مزایایی . که قادر به ایجاد نظم بود همه این

-برای او و تائیدی در قدرت و منزلت او محسوب می

دهد، بماند، اما به آنچه  پس از قتل پدر رخ می. شدند

گوید که جنایت قدیمی و احساس گناه هر حال فروید می

های ل تغییریافته مرتبا در طی نسلمرتبط بدان در اشکا

ها و شورش و  انسانی از نو در شکل اختالف بین نسل

-ی مجددا مستقر شده و ستایش آن بازتولید می اتوریته

موسی و  -حتی مرگ مسیح را شورشی علیه پدر. )شود

بیند زیرا که پیام پسر رهایی و پیروزی پدر می

و عشق واژگونه کردن قانون و سلطه از راه اروس 

اما تخصیص جایگاهی به این پسر قربانی شده در . بود

های پسر است ی خیانت به آرمان خدا، نشانه -کنار پدر

پدرکشی اولیه و (. که از سوی شاگردان او انجام شد

یعنی ترس  -داستانی که هر نسل در حال تکرار است

پسراز اختگی در دوران کودکی به علت عشق ممنوع 

معنای آن است که شورش پسران و به  -خود به مادر

قتل پدر موضوعی یک بار برای همیشه پایان یافته 

این مکرر شدن تاریخ، گواه آن است که پدر یا . نیست

واقعیت بیرونی، یک بار برای همیشه بر پسر یا 

ی ما پیروز نشده  های درونی و طبیعت اولیهخواهش

 است بلکه هر بار از نو باید خود را در نسل جدید

یعنی آنچه که واقعیت یا . انسانی تحکیم و تثبیت بخشد

اش در اعماق  پدر شکستش داده است هنوز به زندگی

زیرا در ناخوداگاه . کنددهد و او را تهدید میادامه می

به هر حال . شودجامعه و پسرهای هر دوره تکرار می

-تواند نیروهای زندگیداستان چنین است که پدر می

اش  یعنی اروس پسران –و پرشیطنت  آوربخش و شادی

ورانه را سمت و سوی فعال، خالق و آبادگرانه و بهره

بدهد و در مقابل با ترس آنها از ( به لحاظ اقتصادی)

یعنی پدر چیزی . شان را تضمین کنداخته شدن، تبعیت

مگر این جز اصل . ستانددهد و در مقابل چیزی میمی

 ست؟مطلوبیت لیبرالی چیز دیگری هم ه

به نظر مارکوزه تئوری فروید بیشترین دفاع از 

فرهنگ در نگاه فروید نه فقط بر . تمدن غربی است

اش و  هستی اجتماعی انسان بلکه بر هستی بیولوژیکی

ی ساختار  نه فقط بر بخشی از انسان بلکه بر همه

غرایز و تمایالت او بند نهاد اما این اجبار به نظر 

ی اروس و مرگ هر  غریزه. فروید راه پیشرفت اوست

من در اینجا به شکل بسیار محدودی )دو ویرانگرند 

اروس دنبال (. پردازمفقط به موضوع اروس می

-ی آن برنمی ارضای خویش است که فرهنگ از عهده

زیرا اروس هدفش برآوردن نیازهای خود در هر  -آید

قبل از هر چیز روشن کنم که منظور از . لحظه است

الت جنسی نیست بلکه شادی و سرکشی اروس فقط تمای

تن و جان، شیطنت و شور سودایی و آن تخیل و 

ای است که ذهن و جان آدمی به آن خالقیت همه سویه

بشریت که ما در " کودکی"ی  انباشته است، یعنی همه

شویم تا با عصر مدرن به درجات مختلف واداشته می

برخی ادعا )شویم " بزرگ"سرعت از آن برجهیم و 

ی کارگر هنوز به آن معنا  کنند که فرزندان طبقهمی

اند زیرا به دنبال ارضای نیازهای بی متمدن نشده

ی خود سریعا از سیستم تحصیلی بیرون آمده و  واسطه

به دنبال کار و درآمد آنی، خرید نیازهای خود و سپس 

روند در حالی که فرزندان ازدواج و نظایر آن می

های سال به  ین نیازها را سالی ا متوسط همه" طبقات"

اندازند و در سنین بسیار باالتری به نیازهای تعویق می

 !(.پوشانندی تحقق می خود به شکل بسیار بهتری جامه

ی  شود که انسان در عمل ایدهتمدن آنجا آغاز می

-های باطنی خود را رها میارضای کامل غرایز و میل

بیرونی، به غرایز حیوانی تحت تاثیر واقعیت . کند

این موضوع بدین معناست . شوندغرایز انسانی بدل می

که غرایز قابل تبدیل و تغییرند و همین به نظر مارکوزه 

 -نشانگر آن است که آنها به یک جهان اجتماعی 

شود که انسان زمانی انسان می. تاریخی تعلق دارند

کند و نه فقط هدف غرایز، طبیعت خود را عوض می

کند که رسیدن به این ولی را متحول میبلکه حتی اص

به این شکل که از سمت . کنندهدف را کنترل می

ارضای بی واسطه به سمت ارضای به تعویق افتاده 

ی میل بی واسطه به سمت میل  رود از اصل و آموزهمی

از سمت اصل . رودموقتا سرکوب شده و باواسطه می

رود از شادی و بازی به سمت فرسایش خود یا کار می

ی طبیعت به همان شکلی که  سمت دریافت بی واسطه

هست، به سمت مولد بودن و بارآوری و تغییر آن 

رود، از سمت فقدان سرکوب به سمت کسب امنیت  می

گوید که این روند به فروید می. روددر قبال سرکوب می

خواهی و تبدیل آن به اصل  معنای تغییراصل لذت

اخودآگاه که توسط اصل ضمیر ن. پذیرش واقعیت است

های قدیمی  ی پروسه شود دربرگیرندهاولی راه برده می

ی دور تکاملی  های یک دوره بازمانده. و بدوی است

است که در آنجا فقط این پروسه و اصل حاکم بود اما 

کسب لذت صرف، با محیط انسانی و طبیعت در 

یابد که ارضای کامل و  آید و شخص در می اختالف می

ی این  رنج نیازهایش ممکن نیست و با تجربهبدون 

ی جدید  ناکامی و سرخوردگی است که اصل و آموزه

حاال اصل و . آید به وجود می" شادی از راه رنج"



. زندی لذت را کنار می ی واقعیت، اصل و آموزه آموزه

گیرد که لذت زودگذر و نامطمئن را مهار  انسان یاد می

دوردست اما مطمئن را در عوض لذت با واسطه و . کند

دنبال کند و به قول فروید در این حالت است که انسان 

با پذیرش واقعیت، چیزی بیش از آنچه که قربانی کرده، 

این امر به معنای آن است که انسان . آوردبه دست می

نویی که دستخوش این تحوالت درونی شده است اصل 

داده و  کند بلکه تنها تغییرشخواهی را انکار نمی لذت

ی هدف برآوردن  هنوز هم همه. کنداش میدستکاری

نیازهای درونی است اما ارضای آنها هرچه بیشتر به 

انطباق خواهش و تمنای لذت با . شودتعویق انداخته می

شود که شخص به جبر و  واقعیت بیرونی باعث آن می

کج کردن مسیر و یا . زور واقعیت گردن بگذارد

مخرب ناشی از ارضای آنی را  کانالیزه کردن نیروی

بیاموزد و در برابر ساختارها و هنجارهای اجتماعی 

سر خم کند و برآورده ساختن نیازهای درونی خود را 

وقتی که ساختارها و . ها احاله کندبه بعد، به دوردست

هنجارها و برآوردن نیازهای درونی فرد با هم سازگار 

تحت این شرایط  شود که و همسو نیستند، نتیجه این می

های ما، کند یعنی میلمیل به لذت هم شکل عوض می

های ما همه به یک ایگوی سازمان یافته تبدیل خواهش

شوند و دنبال امور مفید و مطلوب و در دسترس و می

-ها را یاد میاتکاء به شدنی"روند یعنی ما ممکن می

هایی برویم گیریم دنبال امور و خواست یاد می" گیریم

یابی هستند و به شخص ما و محیط ه قابل دستک

پس آمادگی برای . رسانندمان آسیبی نمی زندگی

کتاب )شود یابی از بیرون بر انسان تحمیل می عقالنیت

ی تمدن شاهکاری است  مشهور نوربرت الیاس پروسه

یابی  عقالنیت"ی توضیح روند درونی شدن  در زمینه

ن وسطایی به انسان قرو" طبیعت"و تغییر " بیرون

ی کره  مدرن امروزی که در حال تسخیر همه" طبیعت"

فانتزی به نظر فروید تنها بخشی از (. زمین است

ی  دستگاه روحی و معنوی ماست که از زیر این سلطه

کند و به اصل لذت و شیطنت و بیرونی فرار می

در کتاب خانواده و طبقه، )ماند سرکشی وصل می

بحثی دارد   Petra Milhofferنویسنده کتاب 

شان در شرایط تولید ی کارگران و کودکان درباره

شان را  های روانکاوانه زندگیفوردیستی که با تئوری

تواند کند و این که فانتزی تا چه اندازه میبحث می

شان تحت حاکمیت یک زندگی "روح"ی نجات  مایه

کارکرد کانالیزه کردن که (. آور باشد یکنواخت و مالل

شد تا دستگاه حاکمیت اصل لذت به کار گرفته میتحت 

های انباشت شده در آن خالص  روحی را از محرک

آید و به عمل کند، حاال به کار تغییر مناسب واقعیت می

پرسد اما مارکوزه می. شودمولد اقتصادی تبدیل می

حاال که قدرت و استعداد تغییر شرایط بیرونی و امکان 

بال سودمندی و مطلوبیت وجود ی رفتن دن عمل آگاهانه

توان امیدوار بود که به تدریج موانع دارد، آیا می

های درونی، برطرف بیرونی نهاده شده بر سر راه میل

زیرا . شوند؟ پاسخ او به طور بسیار خالصه منفی است

اتفاقی که افتاده، این است که نه آرزوهای ما و نه تغییر 

در اختیار خودمان هیچ یک دیگر  –واقعیت از سوی ما 

بدین . اند آنها از سوی جامعه سازمان داده شده. نیستند

شدگی مهیب روبرو  شدگی و مسخمعنا که با نوعی شئ

ی محتویات درونی مغز و روح ما را به  هستیم که همه

منظور همان وابستگی )ی خود کشیده است  زیر سلطه

هایی پیرامون موشه ساختاری است که من در بحث

ی البرز  ن و نظرات او در سایت فعال فیلتر شدهپوستو

 (. ارائه دادم

حاال پس از ذکر مختصر تئوری فروید جای آن 

دارد که برخی نقدهای وارد به آن را بحث کنیم تا شاید 

ی خصلت پدرساالری سیستم  به سوال شما درباره

آموزش و پرورش در ایران بتوانم پاسخی شایسته بدهم 

بسیاری فروید را نقد . رابلماتیزه کنمیا دست کم آن را پ

اند برای آن که یک ساختار خاص روحی روانی و کرده

ی معین  یک ساختار خاص خانوادگی در یک دوره

تاریخی را به جایگاهی جهانشمول و طبیعی عروج داده 

و برای سندیت دادن به آن یک تاریخ اولیه نیز . است

ان اثری از برای آن دست و پا کرده است که پژوهشگر

ی  الگوی خانواده. اندآن در تاریخ جوامع اولیه نیافته

: مورد نظر فروید در واقع یک الگوی بسیار تازه است

ای که در روابط گیرندهمرد مقتدر، راسخ و تصمیم

-ی هسته نزدیک با همسر و فرزندانش در یک خانواده

ی خاصی از رشد و  برد، مربوط به دورهای به سر می

داری  ی بورژوایی و تکوین سرمایه خانوادهتکوین 

-ارجاع می)صنعتی با اخالق و کیش پروتستان است 

در این (. ی کالسیک وبر در این مورد دهم به مطالعه

الگوی خانوادگی معین با وجه طبقاتی بسیار 

-نیرومندش، تربیت خاصی هم حاکم بوده است که می

ان پسر هایی برای کودکتوانسته است موجب چنین عقده

یعنی آنچه فروید در یک تئوری روانکاوانه . بشود

معین "ی  ی یک روحیه فرموله کرده است، بازگوکننده

ی معین از  یک اخالق خاص در یک دوره" تاریخی

ی خاص است  داری غربی و متعلق به یک طبقهسرمایه

و گسترش آنها به جوامع و طبقات دیگر اگر به فرض 

با میانجی مطالعات تجربی  هم ممکن باشد باید همراه

ی اودیپوس  زیرا عقده. دقیق و استدالالت تئوریک باشد

یک مبنای و عشق به مادر و ترس از پدر هیچ 

ی  ندارند و شامل تاریخ همه" طبیعی"و " جهانشمول"

 .شوندی اشکال خانواده نمی ی اعصار و همه ملل و همه

ه اما نقدی که مارکوزه به فروید دارد این است ک

ی  وابستگی و تربیت شخصی آن نوع خانواده

بورژوایی، حاال جای خود را به تربیت و وابستگی 

آن پدر به لحاظ مالی و اقتصادی . ابژکتیو داده است

ای خود را کنترل ی هسته مستقل و قدرتمند که خانواده

آن پدر مقتدر و دارای یک شخصیت مستقل و . کردمی

عیارهای خاص گری و میک شم نیرومند قضاوت

طبقاتی برای تربیت کودک و تعریف نقش زن و مادر، 

آن پدر همیشه درگیر در فعالیت اقتصادی و زد و 

خوردهای دنیای وحش سرمایه، دیگر مبنای جامعه 



قرن  7711ی  دهه)حاال به بیان مارکوزه . نیست

تر مبنای  های غیرشخصیها و فعالیتشرکت( گذشته

های  تماعی فرد در مهارتاند و ارزش اججامعه شده

حاال . شوداش تعریف میای استانداردیزه شده حرفه

در انطباق دادن خود با جامعه و نه ( مرد)قدرت فرد 

. استقالل شخصیتی و قدرت قضاوتی او اهمیت دارد

شد و آموزش کودکی هم که در آن خانواده تربیت می

 یافت و وقتی وارد دید، با مادر و پدر اختالف میمی

شد تجربیاتش فردی و شخصی و منحصر به جامعه می

اش بود، حاال دیگر یافت  فرد و از آن خودش و طبقه

های منحصر به فرد کودک بورژوا که  زخم. شود نمی

ی  اش در خانوادهی سوسیالیزاسیون اولیه حاصل پروسه

زیرا . ای بورژوایی اولیه بود، دیگر وجود نداردهسته

ی رفقا و  در مهد کودک این گله به نظر مارکوزه، حاال

های های همگانی و بازی دوستان و مربیان و رسانه

مختلف کامپیوتری و نظایر آن هستند که راه و رسم 

. دهندزندگی و شورش و مصرف را به کودکان یاد می

هایی  دور شدن کودک از خانواده و انتقال ارزش

اجتماعی و همه شمول به او 

به  از سوی اجتماع بیرونی

نظر مارکوزه موجب عقب 

افتادن خانواده در امر تربیت 

و تکوین شخصیت کودک 

در پرتو وضعیت . شودمی

ها هم  جدید، جنگ بین نسل

کند زیرا با شکل عوض می

توجه به رشد شتابان 

تکنولوژی و تغییرات سریع 

زندگی، حاال این پسر است 

های دانستنی. داندکه بهتر می

پدر به سرعت کهنه و 

. پدر دیگر هدف پرخاش پسر نیست. شوندمنسوخ می

-اش به مثابه کسی که کسب ثروت می زیرا اتوریته

ی  دانست و کسی که به طور کلی دانش و تجربه

هاست  ضروری و ارزشمند بسیار زیادی داشت، مدت

این پدر دیگر نه شخصیت قابل . که از دست رفته است

ترساننده و توجهی است برای تقلید و نه رقیبی جدی، 

نه دشمن قابل توجهی است و نه . انگیز است رعب

اختیار زیادی برای ممنوع کردن پسر از برآوردن 

آل اش دارد و نه حتی یک ایدهنیازها و غرایز درونی

او دیگر زندگی اقتصادی، . قابل مالحظه است

اجتماعی، احساسی و ذهنی کودک را به معنای قدیمی 

-به نظر مارکوزه امر و نهی با این حال. دهدشکل نمی

-ها یافت میها و کشش به پرخاش هنوز هم در جوان

همه احساساتی که زمانی روی به پدر داشت حاال . شوند

ی گنگ و نامفهوم نهادهای اجتماعی قدر  پشت چهره

داند به فردیت ذلیل شده دیگر نمی. اندقدرت پنهان شده

را  چه کسی پرخاش کند، پس خشم و سرخوردگی خود

دیگر معلوم نیست چه . کندبه درون خود متوجه می

کند و شکل چیزی و چه کسی است که سرکوب می

توان به سادگی  نمی. سرکوب حتی قابل لمس نیست

اش کرد زیرا روی آن انگشت گذارد و تعریف و تبیین

بخشی از . همه چیز به شکل ابژکتیو در آمده است

توان از می مگر. کنیمهوایی است که استنشاق می

 استنشاق هوا بازایستاد؟ 

توان ی انتقادهایی که می به هر حال با وجود همه

دری تامل به نظرات مارکوزه روا دانست معهذا او با ق

در انتقاد خود از فروید برای تاریخی نکردن مفهوم 

ی اودیپوس محق است و در بازنمایی تغییرات  عقده

اجتماعی و تاثیر آنها روی ساختار روحی و عاطفی و 

. هم محق است( این هیراگلیف اجتماعی)احساسی فرد 

شدگی روابط زه در شئرسد که مارکواما به نظر می

های اجتماعی  پیماید و به تناقضاجتماعی راه مبالغه می

من در اینجا . توجه استموجود در وضعیت جدید بی

شاید )پردازم بیش از این به بحث مارکوزه و فروید نمی

کنم برای و تنها چند پرسش طرح می( در فرصتی دیگر

شتر روی قلقلک ذهن خواننده و تشویق او برای تامل بی

ی معین  های پردازش شده در یک جامعه و دورهتئوری

تاریخی و کاربست احتمالی 

ی خودی و  آن روی جامعه

پرسش این . ساختارهایش

ی  است که آیا ما در جامعه

خودمان با وضعیت توصیف 

شده توسط فروید روبرو 

هستیم؟ آیا ساختار خانوادگی 

توان مان را می و اجتماعی

زبان  با این تئوری و

-استعاری توصیف کرد؟ پدر

-دولت تاجر مسلک ما می

تواند ادعا کند که نیروهای 

و )بخش پسران زندگی

اقتصادی کانالیزه " خالق"خود را به مسیر ( دختران

شان، امنیت اقتصادی و  کرده و در قبال سرکوب اروس

ها نیز مادی بدانها هدیه کرده است و متعاقبا از آن

شدگی دارد؟  تابعیت و اختهتقاضای حرف شنوی و 

توان با  ی پدرساالری در ایران را چطور می پدیده

ها و مارکوزه به او های فروید و نقدهای فمینیستآموزه

توان پدرساالری نوع ایرانی را با توضیح داد؟ آیا می

ای ی پیشاسرمایه داری توضیح داد؟ جامعه منطق جامعه

همه چیز از . ودکه در آن منطق طبیعی بر امور حاکم ب

پیش تعیین شده بود و به همین دلیل جای بحث زیادی 

ی حوا موجبات برتری بالمنازع آدم  گناه اولیه. هم نبود

بر او را فراهم کرده بود و حوا و دخترانش دیگر تا 

توانستند سرنوشت محتوم و مقدر خود قیامت هم نمی

در این جامعه مرد عقل بیشتری . خویش را عوض کنند

بت به زن داشت، پدر و مادر عقل بیشتری نسبت به نس

. کودک و ارباب نسبت به زن و بچه و دهقان داشت

شد که پدر راس خانواده همچون ارگانیسمی تصور می

گیری  و عقل آن است، باقی اعضا نباید در فکر تصمیم

باشند و البته عقل کل هم باید به فکر دیگران باشد و 

هقان بیگاری کننده همچون د. رعایت حالشان را بکند

پدر دیگر نه شخصیت قابل 

توجهی است برای تقلید و نه 

رقیبی جدی، ترساننده و 

نه دشمن قابل . انگیز است رعب

توجهی است و نه اختیار زیادی  

آل قابل دارد و نه حتی یک ایده

 مالحظه است



شد که اگر حمایت ارباب مقتدر را ی ارباب تلقی می بچه

ی  آیا در جامعه. افتدبختی میاز دست بدهد، به نگون

امروزی ایران با چنین وضعیتی روبرو هستیم؟ آیا 

بقایایی )امکان آن هست که ترکیبی از این دو وضعیت 

و وضعیت داری هایی از وضعیت پیشاسرمایهو نشانه

را برای توضیح ( داری و فرهنگ آنسرمایه

 پدرساالری در ایران به دست داد؟

برای از بین بردن سلسله مراتبی که افراد را _  4

در جایگاه عمود بر هم قرار می دهد مثل جایگاه استاد 

ی  شاگردی، پدر پسری، سال باالیی پایینی و استفاده

رای کنترل و های فرادست ب نمادین افراد در موقعیت

منضبط کردن افراد فرودست شما چه نظری دارید؟ آیا 

اساسا امکان ایجاد نهاد آموزشی که خاصیت افقی 

 داشته باشد وجود دارد؟

خواهم تاکید کنم که به نظر من باید برای شروع می

بین برابری در سطح افقی و برابری در سطح عمودی 

ند که مثال بسیاری از کارفرمایان هست. تفاوت قائل شد

در کریسمس شاید با کارگران خود غذا صرف کنند و 

ی آنها هم بزنند و او را  کنار آنها نشسته و دستی به شانه

توان منکرجایگاه به  اما آیا می. رفیق خود خطاب کنند

ی شدیدا عمودی آنها با  شدت متفاوت آنها و رابطه

ا توان منکر این شد که فردا کارفرمیکدیگر شد؟ آیا می

ی تولید در  ی عرصه ی جنگی و فرمانده در نقش فرمانده

دفتر خود در یک گوشه از محل تولید یا جایی کامال 

نشیند و کارگر باز باید در مقام سرباز و پیاده  دورتر می

ی تولیدی که فرق زیادی با  نظام جنگی و عامل زنده

های غیرجاندار ندارد، مشغول به کار و انجام  عامل

ی  ی خودش بشود؟ آن دست بر شانه مرهوظایف روز

رفیق کارگر کوبیدن از سوی کارفرما و لحن مهربان او 

زیرا در . کاهدای از خصلت عمودی رابطه نمیذره

های مربوط به محل تولید و سازمان  گیری میزان تصمیم

های مربوطه، کارفرماست که کار و ورود تکنولوژی

ای ندارد جز  رهزند و کارگر چا حرف اول و آخر را می

 .پذیرفتن و یا اخراج

ها به نظر من روابط مختلف دیگری که بین انسان

توان بی توجه شود را نمیهای انسانی یافت مییا گروه

ی عمودی جهان امروز  ترین رابطهبه این اصلی

منظور من این است که آیا . بررسی و ارزیابی کرد

به بررسی توان بدون بکارگیری نقد اقتصاد سیاسی  می

روابط  بین زن و مرد، پدرساالری، روابط بین نسلی، 

ی شاگرد و معلم و نظایر آن پرداخت؟ اگر پاسخ  رابطه

چنین سوالی مثبت باشد در آن صورت من خواهم گفت 

آلیستی است و در نتایج و که چنین رویکردی بسیار ایده

برای . تحقیقات خود پردامنه و عمیق نخواهد بود

دهم و بیشتر مطلب مورد نظرم ارجاع می توضیح بهتر

های اجتماعی به نهاد خانواده و نقش آن در نظام

دانیم که در می. داریداری و سرمایهپیشاسرمایه

داری، خانواده دارای یک نقش های پیشاسرمایهدوران

مستقل تولیدی و بازتولیدی بود و روابط جنسیتی نیز در 

ی تولید رایج شکل  همان چارچوب تقسیم کار و شیوه

گرفت و در میان طبقات مختلف نیز کارکردها و می

اما وقتی خانواده . یافتهای متفاوتی میاحتماال شکل

داری خود را از دست کارکردهای قبلی و پیشاسرمایه

دهد و در یک قالب جدید اجتماعی به نام روابط می

-ی تولیدی مشغول ایفای نقش خود می دارانهسرمایه

شایسته آن است که روابط جنسیتی و تقسیم کار   شود،

ها و نوع تربیت کودک و چگونگی آن نیز بین جنسیت

برای . در داخل این چارچوب جدید اجتماعی بحث شود

توان پرسید چطور شد می. زنمتوضیح نظرم مثالی می

-های افقی و درون که میزان نسبتا باالیی از برابری

تر زن و مرد با یکدیگر در برابری بسیار بیش)ای طبقه

داخل طبقات مزدبگیر، دموکراتیزه شدن نسبی روابط 

بین پدر و مادر و کودکانشان، دمکراتیزه شدن نسبی 

در جوامع غربی ( روابط بین شاگرد و معلم و نظایر آن

پاسخی که خواهید شنید این است که این . شکل گرفت

ن ی فردیت بورژوایی در ای وضعیت با رشد فزاینده

اما رشد فردیت چگونه ممکن شد؟ . جوامع ممکن شد

نظران توافق دارند که ی صاحب در اینجا تقریبا همه

-رشد مناسبات جدید تولیدی در غرب اروپا برای پای

دانیم می. گیری چنین روابطی باید بسیار مهم بوده باشد

ای به آالت صنعتی به تولید کارخانهکه ورود ماشین

داد تا کارگران مرد ماهر و آن را کارفرماها امکان 

ماهر را از کار بیکار کرده و به جای آنان زنان و نیمه

تا هم دستمزد )ی کارگررا استخدام کنند  کودکان طبقه

کمتری به نیروی کار ناماهر زنان و کودکان بدهند و 

هم از مبارزات کارگران مرد بر سر افزایش دستمزد و 

" تاکتیک"این (. کنند های شغلی پیشگیریحفظ مهارت

ی  کنندهکارفرماها فقط یک تاثیر مخرب و تهدید

اقتصادی روی سطح دستمزد کارگرهای مرد به جای 

این تاکتیک یک تاثیر فرهنگی خردکننده هم . نگذاشت

روی ساختار روحی و روانی مرد و در ضمن روی 

بسیاری از کارگران مرد در اثر . نهاد خانواده هم داشت

ی شخصیت و فرهنگ مردانگی خود را  همهاین وضع، 

در معرض تهدید و پایمال شده حس کردند و به نوعی 

یادم هست زمانی . حس کردند" اخته شده"خود را 

" مردانگی"شرحی تصویری از یک 

منهدم شده و مغبون را در یک ( ماسکولینیتی/نرینگی)

عکس یا . کتاب تاریخی دیدم که بسیار جالب بود

ی صنعتی شدن انگلیس  ود به دورهتصویر مربوط ب

ای بود از زنی تصویر کاریکاتورگونه(. کنم فکر می)

نیمه برهنه و شاد و سرکش که روی ماشینی غول پیکر 

نشسته و افسار آن را به دست گرفته و ( اما مذکر)

برد و مردی عضالنی با اندامی بسیار راهش می

اشینی ورزیده در این سو با خشم و مغبونیت به زن و م

این . کند، چشم دوخته استکه زن رویش سواری می

تصویر برای من از جهات بسیاری جالب بود که جای 

دهد که اما به هر حال نشان می. بحث آن اینجا نیست

به تصرف ( و کودکش)مرد کارگر از این که زن 

آیند و به ویژه زن او به در می( دارسرمایه)ماشین 



شود بسیار سرخورده و تبدیل می" مالکیت عمومی"

های زیادی این وضعیت خانوادگی بخش. خشمگین است

ی کارگر همزمان با شکوفایی الگوی  از طبقه

از آنجا که . افتدای اتفاق میی هسته بورژوایی خانواده

، "ی حاکم آن است فرهنگ هر عصری فرهنگ طبقه"

پس داشتن زنی در چاردیواری خانه که ستون اصلی 

ای بورژوایی را شکل بدهد، تقریبا در ستهی ه خانواده

آل همگانی است آن دوره در حال تبدیل شدن به یک ایده

زنان بورژوا در . که کارگران هم آرزویش را دارند

های خصوصی و خوش آب و هوای خود دور از خانه

ی عمومی مشغول شیر  چشم و دور از دسترس عرصه

ی  دورهبر خالف زنان اشراف )دادن فرزندان خود 

تربیت و . هستند( فئودالیته و زنان فقیر روستاها

آموزش کودکانشان و اجیر کردن معلمین خصوصی 

بخشی به آموزش پیانو و زبان خارجی برای آنها و نظم

خانه و پاکیزه نگه داشتن آن و نیز مبارزه با آفات و 

از وظایف " جسمانی"و " اجتماعی"های بیماری

 –و استقبال از مرد . دروشان به شمار میاصلی

ی  هنگامی که خسته از کارزارهای رقابتی عرصه

نیز یکی از وظایف مهم  -رسداقتصادی به خانه می

آنهاست تا یک فضای مطبوع و دلچسب خانوادگی ایجاد 

های مرد در آن نوازش داده شود و شود و خودخواهی

ولی مردان . ی پیکاری دیگر گردد ترتیب مرد آمادهبدین

مجبورند از این ( بخش بزرگی از آنها)ی کارگر  هطبق

 .حداقل امنیت روحی و عاطفی نیز چشم بپوشند

 

اند، به ها که بسیار جالبی این بحث گذشته از همه

ی کاِر مزدی یکی  هر حال بکارگیری زنان در عرصه

ی وابستگی  از موانع اصلی پیش پای زنان در عرصه

دارد و به ن برمیشخصی به مرد را از پیش پای آنا

-های اصالحتدریج بر اثر مبارزات زنان، جنبش

ی کارگر و برای تضمین  ها و طبقهی فمینیست طلبانه

تر به بازتولید سیستم جدید تولیدی قوانینی هر چه مترقی

نفع زنان و حمایت از کودکان، 

تصویب و به تدریج به اجراء هم 

فرهنگ کار و . شودگذاشته می

کار به ویژه در این  کار و باز هم

جوامع مبنای استقالل افراد از 

روابط وابستگی شخصی را 

وابستگی ابژکتیو )دهد تشکیل می

ساختاری به جای خود باقی 

جوانی که پول توجیبی (. است

خود را در می آورد یا برای 

تامین بخشی از معاش خود تالش 

کند، الزاما دارای استقالل می

شتری گیری بیشخصیتی و تصمیم

است تا جوانی که مثال تا سی 

سالگی تحت کفالت مالی پدر و 

مادر خویش است یا در کسب و 

کار پدری به اشتغال مشغول است و مرتبا وامدار 

زنی که به لحاظ اقتصادی . های پدر خویش است حمایت

تواند به لحاظ امور  استقالل دارد و مطمئن است که می

ند و زنده بماند مالی جدا از شوهر و پدر زندگی ک

دهد و در  تر را در خود رشد می مطمئنا فردیتی قوی

تر و تواند مطمئن ی سکسوالیته نیز حتی می زمینه

آزادتر از قبل رفتار کرده و از بسیاری قید و بندهای 

ی  توجه داشته باشید که در کنار خانواده. سنتی رها شود

که هسته ای متشکل از پدر و مادر و یک یا دو فرزند 

ی تنظیم  ی رمانتیک اکثر مردم و برنامه هنوز هم پروژه

جمعیت کاری است، امروزه با خانوارهای تک والدینی 

و افرادی که تنها زندگی ( پدر و فرزند، مادر و فرزند)

در . کنند و هیچ پارتنر ثابتی ندارند، مواجه هستیم می

های جدا از هم نیز  ی زوج ضمن جدیدا با روند فزاینده

یعنی زوجی را داریم که هر یک در . رو هستیمروب

کنند اما آخر  مسکن خود و جدا از دیگری زندگی می

هفته یا روزهای خاصی از ماه یا هفته یا حتی سال را با 

چنین آزادی عملی، چنین . برند پارتنر خود به سر می

شکل تجملی از رابطه بین دو انسان که آزادی و امنیت 

را تامین کند و در عین حال و استقالل هر دو طرف 

روابط عاطفی بین آنان را نیز دست کم تا مدتی که 

دلخواه هر دو طرف است، پایدار نگه دارد، و موجب 

کاهش فشارهای شدید موجود در روابط معمول 

زناشویی بشود، شاید قبال فقط در میان اشراف رایج 

که )اما حاال به دلیل قدرت اقتصادی مرد و زن . بود

امکان آن برای ( ای همگانی نیست ه هنوز پدیدهالبت

بگیران مرفه هم فراهم شده است  مزدبگیران یا حقوق

رشد یک (. تواند داشته باشدی نقائصی که می با همه)

تر که عالوه برمکانیسم اقتصادی  ی دمکراتیک جامعه

ی مبارزات زنان، جوانان و به ویژه  یاد شده، نتیجه

های سوسیالیستی و  شی کارگر غرب و جنب طبقه

باشد منجر به رشد دولت رفاه در سوسیال دمکرات می

یک مقطع مهم تاریخی در این کشورها شد که با 

تصویب قوانین حمایتی و رفاهی هر فرد را به عنوان 

یک شهروند منفرد مستقل از دیگران مورد حمایت 



ی قبلی تا  داد و همین باز از اقتدار پدرساالرانه قرار می

های مختلف اجتماعی اکسپریمنت)د بسیاری کاست حدو

 7781های های رادیکال و سوسیالیست در دههفمینیست

ی رشد و  ی چنین دوره نتیجه(. سده قبل بماند 7761تا 

تکاملی، تکوین فرهنگ جنسیتی و خانوادگی جدیدی 

بود که تصدیق حقوق فردی اعضای خود را تا حدودی 

تر و بط دمکراتیککرد و منجر به رواتامین می

چنین بین پدر و مادر و  تری بین دو جنس و همآزادانه

های بیشماری مشکالت و دشواری)شان شد فرزاندان

پردازم مثال این هنوز هست که من در اینجا بدانها نمی

های بسیاری برای خاطر خانه و ماشین و که زوج

مانند و یا اعمال خشونت بر فرزندان مشترک با هم می

ای نان و کودکان در نهاد خانواده که هنوز پدیدهز

در همین راستا مبارزات بسیاری (. استثنایی نشده است

ها  مدارس و دانشگاه" دمکراتیزه کردن"بر سر 

داری صورت گرفت که البته سازوکارهای سرمایه

انداخت و هنوز هم نینداخته پیشرفته را به خطر نمی

ن موارد به طور ی ای اما پس از شمارش همه. است

بسیار مختصر و مفید، باید بگویم که در این جامعه باید 

های واقعا  های افقی و برابرسازی بتوان بین برابرسازی

برابری نسبی زن و مرد . جدی عمودی تفاوت قائل شد

ای که بدان تعلق دارند، در داخل طبقه یا قشر اجتماعی

بازار ها با یکدیگر برای مشارکت در  برابری قومیت

کار و سیستم سیاسی و برابری در مقابل قانون 

ی اعضای جامعه، همه  جهانشمول و یکسان برای همه

امور بسیار مهمی هستند که باید بدانها دست یافت و هر 

اما باید توجه داشت که تفاوت بین زنی . چه زودتر بهتر

ی کارگر و  از طبقات مالک و توانگر با زنی از طبقه

ی و پیرامون آن هنوز به قوت خود باقی ااقشار حاشیه

باید . شود شان به مرور بیشتر هم میاست و فاصله

توجه داشت که نابرابری بین طبقات مختلف نه تنها 

همیشه حفظ شده است که جدیدا به شدت رو به وخامت 

تر بحث راسیسم و در سطوح کنکرت. هم گذارده است

به . م استنابرابری قومی به شدت در این جوامع حاک

همه  بدون تغییر در آن نابرابری  رسد حل ایننظر نمی

ی  عمودی واقعی و مهلک ممکن باشد که همانا رابطه

ی بین طبیعت  بین کارگر جمعی و سرمایه است رابطه

یعنی بدون حل تضاد بین . و زمین ما و سرمایه است

ای به نام نیروی کار و زمین  های مصرفی یگانهارزش

و سرمایه از سوی دیگر راه به روی از یک سو 

زیرا که سرمایه . تغییرات واقعا رادیکال بسته است

مرتبا با استفاده از ابزار بسیار گوناگون فشار که در 

بندی و تفرقه در میان  اختیار دارد به ایجاد تقسیم

صفوف نیروی کار یا همان کارگر جمعی و اقشار 

دستاوردها را  زند و برخیپیرامون و متحد آن دامن می

ترتیب راه پیشروی رادیکال گیرد و بدیناز نو پس می

به نظرم بدون حل این .  بنددرا به روی بشریت می

های جدی بعدی به روی ما  نابرابری بنیادین راه موفقیت

آزادی و برابری " در نهایت"ی ما  بسته است و همه

کنیم که به طور برابر در  درون طبقاتی و ملی کسب می

ی  در جامعه. ی نابرابر کلی شرکت کنیم ک رابطهی

شود و مثال تعداد  کنونی تعداد مدیران زن بیشتر می

کنند برابر با تعداد مردان  زنانی که در کابینه شرکت می

گراها هم حق ورود به ارتش را  شود و یا همجنس می

یک از قدرت، سلطه، و تحقیر  ها هیچاما این. یابندمی

. کاهدی عمودی فوق نمی جود در رابطهی مو خردکننده

های افقی در جامعه  کنم که این تحرکاگر چه تاکید می

ای هستند و باید آنها را دستاوردهای بس مهم و ارزنده

اما منظورم این است که مشکل . قدر دانست و ستود

-در ضمن من فکر نمی. کنند اصلی پیشارو را حل نمی

یک به طور گسترده و کنم ایجاد روابط واقعا دموکرات

ای بدون محو موضوع طبقات عمیق در هیچ زمینه

 . ممکن باشد

دمکراتیزه شدن روابط  بین پدر و پسر، آموزگار و 

ی  های یک جامعه شاگرد و نظایر آن همه از مولفه

دمکراتیک هستند اما دمکراتیزه شدن یا افقی شدن 

روابط به معنای آن نیست که حاال نقش آموزگار و 

گرد از هم قابل تمیز نباشد یا نقش پدر و پسر از هم شا

تربیت دمکراتیک و آموزش . قابل تشخیص نباشد

طلبانه به نظرم همان دمکراتیک یا روابط برابری

نامید  ی افقی بین افراد می چیزی است که شما رابطه

اعمال اصل واقعیت )یعنی آن که اعمال زور و اقتدار 

نحوی فزاینده از رابطه ناپدید به ( بیرونی به بیان فروید

کم روی آن بحث و گفتگوی انتقادی شود یا دست می

ها  یعنی آن که نیازهای درونی و خواست. شودانجام می

دختر، شاگرد، و نیز حفظ انتگریتی /و تمایالت پسر

. گیرندشخصیتی او همه در اولویت تربیتی قرار می

 ی همفکری، گفتگو و تربیت دمکراتیک و رابطه

توجه . گیردانتقادی جای تحمیل و فشار از بیرون را می

رود حتما نیازمند  کنید که اگر کسی به دانشگاه می

ها یا شنیدن درس گفتارهای  فراگیری برخی مهارت

استادی است که دارای تجربه و مهارت آموزش دادن 

از سوی " اقتدار"در اینجا فرد به نوعی اعمال . است

و نماد آن که یک استاد باشد، تن  نهادی به نام دانشگاه

تواند بی واسطه ادعا کند که بین استاد فرد نمی. دهدمی

منظور از . حاکم باشد" برابر"و شاگرد باید روابط 

آنچه شاگرد باید طلب . برابری در اینجا روشن نیست

کند روابط دمکراتیک و شفاف و عاری از اقتداری 

. کنداو را سد میاست که راه خالقیت و تفکر انتقادی 

. گنجدکنم تربیت کردن نیز در همین مقوله می فکر می

در این رابطه صدها و شاید هزاران کتاب به نگارش 

 . در آمده است که باید بدانها توجه کرد

های باال باز ی بحث به هر حال منظور من از همه

ترین ابزار  هم این بود که رویکرد اقتصاد سیاسی مهم

ی خودی  ی ساختارهای مزاحم جامعهما برای بررس

است و بررسی روند تکاملی آن و یافتن ابزارهای 

. های رادیکال دمکراتیکمناسبی برای پیشبرد سیاست

برخوردهای آمرانه و غیردمکراتیک نیز مسلما چیزی 

ساختارهای کلی یک . نیست که یک شبه عوض شوند

حترام جامعه باید تغییر کنند، آرامش، امنیت و ثبات و ا



ها فرصت آن را بیابند که با  متقابل نیاز است تا انسان

هم بیشتر گفتگو کنند و نیازهای یکدیگر را بشناسند و 

چون  ساختارهای بزرگتری هم. به آنها ارج بگذارند

های تقسیم کار اجتماعی، میزان آموزش، صالحیت

طلب شده برای کارهای مختلف، و میزان آزادی و 

یری و تفکر و ارزش منتسب به گاختیار و تصمیم

ها با کارهای مختلف است که نوع زبان بزرگسال

کودکانشان و ارتباط آنها با یکدیگر را شکل میدهد 

های روشنفکران و پروژهنگاه شود به مطلب )
البته آموزش همگانی در یک جامعه  (. ضدهژمونیک

دهد و استانداردهایی که فرهنگ عمومی را شکل می

ها فراهم و زبان و نوع رابطه بین انسان برای تربیت

 . کننده استی خود بسیار تعیین کنند نیز به نوبهمی

ی سیستم بدیل  در پایان پیرامون پرسش شما درباره

آموزشی باید بگویم که بحث در این باره واقعا بسیار 

گسترده و بسیار بسیار 

دانیم که می. پراهمیت است

در جهان امروزی کنترل 

و اطالعات امری دانش 

ها و برای حیاتی برای دولت

های بزرگ چندملیتی شرکت

هر روز نیز بر اهمیت . است

آن در نظم کنونی جهان 

در جهان . شودافزوده می

کنیم که عجیبی زندگی می

آمریکا و کشورهای متحد 

ی  اش توانستند با ارائه غربی

علمی و " اسناد و مدارک"

معتبر ثابت کنند که عراق 

شود ی جهانی محسوب می خطر جدی برای جامعهیک 

های و در نتیجه توافق ضمنی بسیاری از مردم و دولت

جهان را برای راه انداختن چنین جنگ خانمانسوزی 

جنگی که عراق را صد سال به عقب . بدست آوردند

کنیم که در جهان عجیب و غریبی زندگی می. راند

معین  های های فراملیتی با تعقیب سیاست شرکت

اقتصادی ظاهرا عادالنه و خنثا ثروت ملل فقیرتر را به 

. کنند جیب ثروتمندترین کشورها و افراد سرازیر می

داشتن دانش و اطالعات موثق و کسب حقیقت به 

پس از همین رو . ی دشواری تبدیل شده است مسئله

این . یابد کنترل دانش و اطالعات بسیار اهمیت می

در دنیایی با . جالبی باشدتواند تناقض موضوع می

یابی به پیکر که باید دستهای اطالعاتی غولتکنولوژی

های الزم برای یک زندگی خوب را فراهم کنند دانستنی

ای در میان اقشاری از شهروندان شاهد بالهت فزاینده

ی  زیرا واقعیت این است که با وجود همه. هستیم

یزان ی اطالعات و دانش هنوز م مبادله" آزادی"

گیرد هایی که در اختیار مردم عادی قرار میدانستنی

به بیان . شده و محدود و اغواگرانه است بسیار حساب

مدافعان پداگوژیگی انتقادی، سیاست دمکراتیک 

ها و در همه جا بطور  هپژوه در مدارس و دانشگا دانش

کلی، باید حاوی تحقیق این موضوع باشد که دانش 

آید، کجا تولید شده است،  کجا می عرضه شده به ما از

قواعد تولیدش چه بوده و برای چه در اختیار ما قرار 

شود؟ به کدام فرهنگ و تفکر و کدام روابط  داده می

زند و چه نوع انسانی، چه نوع  انسانی دامن می

آموزی  شهروندی، چه نوع نیروی کاری، چه نوع دانش

یشتر و غیر کند؟ آیا منجر به سلسله مراتب ب تولید می

شود یا این که میزان اقتدار بیرونی و تحمیل  منعطف می

دهد؟ آیا صرفا انجام کار را یاد و اجبار را کاهش می

های انتقادی از قبیل چرا  دهد یا امکان طرح پرسش می

کند؟ آیا واقعا ما را به  و به چه دلیل را نیز فراهم می

 های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیرومندیسوژه

گری داریم یا ما را تبدیل به کند که امکان کنشتبدیل می

موجوداتی جداافتاده از یکدیگر و بیگانه از جهان 

 کند؟ خودمان می

همانطور که در باال 

گفتم وضعیت کنونی مدارس 

معموال چنین است که 

شان این است معلمان وظیفه

که چطور به بهترین نحوی 

های از قبل آماده را  این داده

باید . ها فرو کنند در ذهن بچه

ها و نه  پرسید چرا این داده

ها باید به شاگرد و  دیگر داده

ارائه شود؟ هدف  دانشجو

آموزانی  مدارس تربیت دانش

های زندگی  نیست که ریسک

در جهان کنونی را واقعا 

درک کنند و در عین حال 

بحث این است که . مایوس و درمانده و گیج نیز نشوند

آموز و دانشجو باید به طور انفعالی آنچه را که دانش

هست بپذیرد، یعنی مدارس و موسسات آموزشی 

که  تصور این. دهندی اتوپیازدایی انجام میمعموال نوع

که هدف هرگونه  -توانست باشد جهان چگونه می

آنچه مهم . چندان مهم نیست -پداگوژی انتقادی است

همه چیز به این . است حفظ وضعیت موجود است

تکنیک درس . شود ترتیب به یک تکنیک تبدیل می

خواندن، تکنیک آموزش دادن، تکنیک نوشتن، تکنیک 

همه چیز به تکنیک . وال کردن و تکنیک بحث کردنس

حتی کسب خوشبختی و سعادت و داشتن . بدل شده است

ی خوب جنسی با پارتنر خود تبدیل به  یک رابطه

تکنیک شده که آن را به شکلی بی روح و بی نشاط 

دهند و به بیان شاملو همه چیز به صورت آموزش می

ی آن معلوم درآمده است و محتوا" عشرتی بی نشاط"

 . نیست

برای تغییر ساختار مدرسه مسلما نیازی جدی به 

مبارزات دمکراتیک و رادیکال داریم که موجب تغییر 

شما توجه کنید که حتی در . ساختار سیاسی مدرسه شود

های جدی در این موارد رایج میان چپ ایران هم بحث

تکنیک درس خواندن، تکنیک 

آموزش دادن، تکنیک نوشتن، 

 تکنیک سوال کردن و 

 . تکنیک بحث کردن

 همه چیز به تکنیک بدل 

 شده است که آن را به شکلی 

 و بی نشاط  بی روح

 دهندآموزش می



کنم چپ علت این است که من فکر می. نبوده است

به شدت متاثر از دانش پوزیتیویستی و ایران نیز 

" بانانکشتی"کارکردگرا است که حتما تحت کنترل 

. دیگر و بهتری به نحو درستی به کار گرفته خواهد شد

ی سیستم آموزشی باید همیشه  به نظر من بحث در زمینه

در نظر گرفتن چارچوبی باشد که بتواند کلیت، تعین و 

. شان بدهدکدیگر آشتیفردیت را با هم جمع کند و با ی

ای یا  های حاشیه انواع مختلف دانش که از سوی گروه

شوند باید در مدرسه و دارای جایگاه پایین تولید می

کاری آنها از سوی دانشگاه گنجانده شده  و دست

به بیان گرامشی قلب . های فرادست افشا شود گروه

شان اهمیت ی ذهن شاگرد و آموزگار به همان اندازه

یعنی باید شور و احساس و عشق در آموزش . رددا

. عشق به برابری، عشق به عدالت و آزادی. وارد شود

که هر انسان دنیایی است در تربیت و  باور به این

 . آموزش بسیار مهم است

دردی واقعی نسبت به  ها برای حس همتربیت انسان

عشق به خالقیت، . های دیگر مهم استرنج انسان

ش برای انتقال این عشق به نهادهای هدفمندی و تال

اجتماعی و عاطفی کردن عقل انسان و عقل اجتماعی 

دانش انتقادی از . همه در همین راستا باید بحث شوند

آنجا که مملو ازعواطف و شور احساسی است در نتیجه 

در جهانی که حذف . دهدبه رنج انسانی اهمیت می

ه شده است باید پا افتادکردن، امری بسیار طبیعی و پیش

. در بر گرفتن، جای دادن و پذیرش را رایج کرد

های رایج را از هم بردرید و مبنا و دروغامتیازات بی

در . جای آن همبستگی و میل به جستجوی حقیقت نشاند

آموز  این راستا مدارس خوب مدارسی هستند که دانش

کنند و دانشی را  را برای خاطر اشتباهاتش سرزنش نمی

خانه و خانواده و محله و کشور خاصی با خود  که از

 .Joe Lبه بیان . کنند به همراه آورده است حذف نمی

Kincheloe   کلمه و کیهان(word and world )

. برنددر یک ارتباط ناگسستنی با یکدیگر به سر می

خواندن کلمه یعنی خواندن کیهان، یعنی خواندن جهان 

د باید پرسید که آیا اگر چنین باش. اطراف و شناخت آن

مدارس امروزی قادر به ایفای چنین نقشی هستند؟ شما 

دانید که بسیار اوقات افرادی فعال و دارای می

از " اخته شده"خودآگاهی نسبتا باال وارد دانشگاه شده و 

-کنند که با خواندن تئوریآیند و اعالم میآن بیرون می

ان چقدر اند که زندگی و جههای مختلف تازه فهمیده

پیچیده است و درک آن به سادگی ممکن نیست و از 

به نام " هایی قوطی کبریت"که افراد انسانی را داخل  این

کنند زیرا چیزی به نام طبقه بگنجانند اظهار بیزاری می

یاد سخنان مشهور )شود طبقه در واقعیت یافت نمی

گفت چیزی به نام جامعه افتیم که میمارگارت تاچر نمی

 (. د ندارد هر چه هست عبارتست از افراد انسانی؟وجو

بخش  بر اساس اصول پداگوژیگی انتقادی و رهایی

ی خوب آموزگاران باید نقش  در یک مدرسه

پژوهشگران و روشنفکران انتقادی را داشته باشند، 

آموز تولید این  یعنی خودشان دانش تولید کنند و به دانش

بیانی که نزد پداگوژی  آموزگاران به. دانش را یاد بدهند

کنند، انتقادی رایج است، شاگردهای خود را پژوهش می

ی آنها را، آن نیروهای  کنند، گذشتهآنها را مطالعه می

کنند که اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را مطالعه می

-شان را شکل می"هویت"شان، آنها و  آنها و زندگی

و یک  در این راستا حفظ یک توازن دیالکتیکی. دهند

ی دو سویه، تغییر جهان و پاالیش ذهنی و ارتقای  رابطه

تجارب . دهنددانش را به شاگردان خود یاد می

ی کارگر، تجارب  نشینان، تجارب فرزندان طبقه حاشیه

های مختلف، تبارها، تجارب قومیت فرزندان خارجی

تجارب زنان و نظایر آن و نیازهای افرادی که با 

اند باید فرموله ردن روبرو بودهسرکوب و داغ لعنت خو

سازی شاگرد  های فعال شود، تئوریزه شود و زمینه

برای یادگیری و تولید دانش و پیچیده فکر کردن و 

های پیچیده را فهمیدن و تفکر به میانجی مفاهیم  تئوری

 . تئوریک فراهم شود

آموز باید جهان  داند که دانشآموزگار انتقادی می

العه کند و بشناسد و بداند که کدام پیرامون خود را مط

نیروهای اجتماعی او و تاریخ زندگی او و خانواده و 

اند که او متعلق  های بزرگتری را شکل دادهجمع

آموز دارای ابزاری برای ترتیب دانشبدین. بدانهاست

آوری تجارب خود و دیگران و پژوهی و جمع دانش

گیرد که د میآموز یادانش. شودتئوریزه کردن آنها می

ای را که به او عرضه های از قبل حاضر و آماده داده

درسته قورت "شوند تحلیل و نقد کند و همه چیز را می

آنها را کنکاش و نقد کند و بعد در دستگاه ذهنی ". ندهد

پس عشق به آموزش و دانش . و تحلیلی خود هضم کند

و رشد و ارتقای خود و محیط پیرامونش و تغییر جهان 

دانش ضدهژمونیک تولید . کند بزرگتر در او رشد می

گیرد و زبان ضدهژمونیک به کار می. کندمی

کاری ذهن او از سوی اش مانع دستخودآگاهی

تنها در این صورت است که . گرددمی" دیگران"

ی کارگری یا کودک روستایی یا کودک  کودک طبقه

ای از ذکر شغل پدرش یا بیکاری او اقشار حاشیه

از ذکر آدرس . رمندگی شخصی حس نخواهد کردش

اش احساس فرودستی به او دست نخواهد  محل زندگی

زیرا به آن نیروهای زیرین اجتماعی که زندگی او . داد

دهند واقف است و ها همچون او را شکل میو میلیون

خشم خود را به بیان مارکوزه متوجه درون خود و یا 

تواند از صورت می در این. کندمتوجه پدر خود نمی

ها،  ی خود، از ترس درون خود بگوید، از تجربه

ها، آرزوها، توقعات،  ها، شادی امیدها، نگرانی

 . ها و همه چیز دیگرسرخوردگی

در پایان باید اضافه کنم که به گمان من چنین 

مدارسی کمترین میزان اعمال اقتدار بیرونی به معنای 

ی  واهند کرد و رابطهآموز را تجربه خبد آن روی دانش

افقی به معنای مورد نظر شما بیشترین امکان شکوفایی 

 . را خواهد داشت



 عموی فرضی به جای پدر غایب

 گفتگو با بهرام رحیمی

 نژاد حمیدرضا عسگری

برخی . کنیم آقای رحیمی بحث را از ایران آغاز

معتقدند نگاه فعاالن حقوق کودک در داخل ایران به 

با توجه به این که . ستا االرانهنوعی نگاهی پدرس

ی حقوق  شما چند سال در ایران به فعالیت در زمینه

اید آیا به نظر شما این اعتقاد درست  پرداخته کودک

 است؟

فعاالن حقوق  توان گفت که طبعا به طور مطلق نمی

تر  خواهم درست می. کودک این نگاه را دارند یا ندارند

و پدرساالری را به موضوع نگاه کنیم  تر به و دقیق

 عنوان یک فرهنگ در نظر بگیریم، فرهنگ در واقع

ای  پدرساالری هم به گونه. ی زیست است شیوه ینوع

. نندک ها با آن زندگی می است که آدم یتنیده در فرهنگ

ی محیط  هر فرد فعال در هر گروهی به واسطه

دیدگاهی متفاوت در  و ش  رفتارا پیرامون خود و تربیت

ش ا هر چه یک فرد وسعت خودانتقادی. تا دارداین راس

همان میزان نگاه پدرساالرانه در او  بیشتر شود به

اما اینجا دو بحث مطرح است؛ بحث . دشو کاسته می

درساالری در واقع پ. یپدرساالری و بحث مردساالر

یعنی پدر و مادر افرادی هستند . یک تمایز نقشی است

اما وقتی . بوط هستندنظام خانواده مر گیری که به شکل

 کنیم در اینجا دیگر در مورد مردساالری صحبت می

اینجا باید ببینیم که . تر است نقش خانواده کم رنگ

ایرانی چیست، پدر کجا  ی کارکرد پدر در داخل خانواده

و هر کدام چه  قرار گرفته و مادر کجا قرار گرفته

از یک منظر پدر در داخل . هایی دارند مسئولیت

تمایز  این. ده نقش غالب است و مادر نقش مغلوباخانو

نقشی در رفتار کودک تاثیرگذار خواهد بود؛ در 

سازی و  تصمیم گیری و ای که در تصمیم خانواده

پدر نقش غالب را و مادر نقش مغلوب  ،اقتدار ی حوزه

خانواده در جامعه با آنهایی که  را دارد، فرزند این

 کند درش مغلوب رفتار میتر از او هستند، مانند ما قوی

تر از او هستند به مانند پدرش  و با کسانی که ضعیف

 .کند غالب برخورد می

فرهنگی ما  های به نظر من بحث شما به زیرساخت

ی اخیر شروع  خواهم از همین دهه گردد، من می برمی

حقوق  ی ها در حوزه فعالیت ای که بیشتر کنیم از دهه

در جریاناتی که در . تها پا گرف کودک و دیگر حوزه

ی اخیر در ایران به  به ویژه در دهه های اخیر و دهه

قشر  راه افتاد کسانی داخل این جریانات آمدند که از

مترقی و روشنفکر جامعه بودند، با این حال همواره 

در این نهادهای  این مسئله مطرح بود که افراد

خودساخته نگاهی پدرساالرانه دارند و بخشی از این 

حقوق  ی بودند که در حوزه هاییNGO  نهادها هم

سال در این  7کردند و خود شما هم  کودک فعالیت می

آیا این نگاه پدرساالرانه در . فعالیت کردید زمینه

وجود  ی حقوق کودک هم وجود داشت، اگر حوزه

 داشت به چه شکلی بود؟

و  پدر ی مناسبات پدرساالرانه لزوما به رابطه 

ای را مطرح  اول من پیش زمینه.شود میفرزند محدود ن

شود حقوق  بحث حقوق کودک مطرح می وقتی. کنم

 کودک به رفتار و دریافت و ارتباط ما با خود کودک

هایی  حقوق کودک در ابتدا مجموعه آگاهی. مبتنی نیست

کودک را ابتدا  چون حقوق. برای یک بزرگسال است

ما . کند اوست که باید درک. تر باید پاس بدارد بزرگ

بین حقوق کودک و حقوق زیست  ای را همیشه مقایسه

گفتیم کودکان مانند محیط  می. کردیم محیطی مطرح می

وقتی من از حقوق یک درخت دفاع . خاموشند زیست

این درخت  گویم این درخت نباید قطع شود، کنم و می می

این درخت را چه . که از خود اختیار و اقتداری ندارد

خواهم وارد  زمینه می این پیش با. ع کندکسی نباید قط

ما دو نسل یا سه نسل با فعاالن . یک بحث دیگری شوم

کودک و برخی فعاالن سیاسی که به جریانات  حقوق

ن در م. حقوق کودک هم پیوسته بودند اختالف داشتیم

ها  ی خودم بگویم وقتی من وارد این فعالیت مورد تجربه

سنی با عناوینی خطاب  به لحاظ شدم دیدم بزرگترها را

کنند؛ بزرگترهای مرد را عمو و بزرگترهای زن را  می

این در واقع بازتولید فرهنگ . کردند خطاب می خاله

وقتی ما در . پدرساالر در مناسبات سیستماتیک ما بود

 سال است 31که سنش باالی را ها کسی  جمع گونه این

ناسبات با عنوان عمو یا خاله صدا می زنیم ناخودآگاه م

مناسبات  بریم و نیز را به سوی مناسبات خانوادگی می

غایب است یک ر یعنی جایی که پد. مبتنی بر اقتدار

جامعه وجود دارد؛ ایشان  عموی فرضی در داخل این

گوید چه کار بکنید و شما حق زیادی برای  به شما می

از این آدم ندارید و فقط باید به وی احترام  پرس و جو

که با  ما حتی حق اعتراض به رفتاریش. بگذارید

رهیافت و بردار . شود ندارید خودتان توسط این آدم می

جهت است که دموکراسی  اصلی حقوق کودک در این

 .را در جهت سنی احیا کند

 

خود  تر از وقتی نسل جوان ما با یک نسل بزرگ

ها را به  خود ما جوان ،مشکل دارد و نسل گذشته

خواهند به کودکی  نها چگونه میشناسند، ای رسمیت نمی

که دو یا سه نسل با ما اختالف دارد، حق دهند؟ و به 

: گوید شناسی می جامعه احترام بگذارند؟ حقوق آنها

اقتدار  پدرساالری یعنی. کند انقالب از پدر عبور می

های پیشین در داخل خانواده یا عشیره که برای  ارزش

ر علیه زنان و اقتدا این. شخصیت مرد تعریف شده است

بعد از همین . شود کودکان آن خانواده اعمال می

حال از  -هم ما به وفور دیدیم برخی  جریانات انتخابات

 آقای خامنه ای -طلب یا هر طیف دیگر  طیف اصالح



وقتی این ادبیات خانوادگی وارد . کنند را پدر خطاب می

است که پدرساالری در  شود، معلوم چنین مناسباتی می

 .قابل مشاهده است ها حوزه ی همه

کردم که یکی  هایتان این گونه استنباط از صحبت

از مشکالت را وجود اختالف بین نسل ما و نسل 

راهکار برون رفت از این معضل را  آیا. دانید گذشته می

 دانید، یا نه گسستن ارتباط نسل گذشته و کنونی می

 راهکار دیگری در ذهن دارید؟

 است، چنین چیزی ممکن اگر معنی گسست قهر

کنند؛ با  چون آنها با ما و در ما زندگی می. نیست

چه بخواهیم چه  اند ما هایی که بازتولید کرده ارزش

ای که  ادامه ؟ای مهامنتها چه اد. ی آنهاییم نخواهیم ادامه

گذشته را نقد کند و تحوالت جدید را بپذیرد و  خواهد می

بر سر این  موضوع تحوالت نو پدید آورد، یا نه؟ ،خود

است که باالخره باید روندی شروع شود و نسلی این 

ما باالخره باید . را درست ببیند ی تاریخی ایرانیان آیینه

به  که دست یعنی بیشتر از این. خودمان را درست ببینیم

کار فرافکنی باشیم دست به کار شناخت خویشتنمان 

 باشیم که در دست به کار شناخت فرهنگی. باشیم

اگر این گونه باشد، شاید بتوان . ماست و رفتار دریافت

که این شناخت نسبت به خودمان  از این قبل. تغییری داد

گیرد دست به عمل  مورد ارزیابی قرار و حاصل شود

. بود که تا کنون بوده است اش همین خواهد زدن نتیجه

ای بنشینند و زندگی  گرچه من معتقد به این نیستم که عده

یل کنند و چیزی تحت عنوان کار روشنفکری تعط را

کنیم  نمی تعریف کنند، تحت این عنوان که ما زندگی

چنان که ما . چون در حال فکر کردن به زندگی هستیم

های فرهنگی و سیاسی و  ایم کسانی از شخصیت دیده

اند برای  اند که زندگی را تعطیل کرده اجتماعی بوده

انی که خود در آن دیگر. هم برای دیگران مبارزه آن

  .نقش نداشتند

عنوان؛  شناسی داریم تحت ای در جامعه ما نظریه

گرایی  بر اساس برساخت. گرایی اجتماعی برساخت

دارد یک  ی اجتماعی یک تاریخ طبیعی اجتماعی، مسئله

. رود باره به وجود نیامده و یک باره هم از بین نمی

شونت خ. تاریخ طبیعی دارد خشونت هم در ایران یک

این در ... علیه کودک، خشونت علیه زنان و 

به . فرهنگی و اجتماعی ما وجود دارد های زیرساخت

آن  ها به وجود آید همین خاطر باید گفتگو در بین نسل

محمد مختاری گفتگوی مبتنی بر چرا  یاد هم به قول زنده

 .انگاری نه گفتگوی بدون چرا همراه با ساده

این  57 ی انقالب نتیجهما حق داریم بپرسیم چرا 

های  شده است یا چرا انقالب مشروطه که مدعی ارزش

. این نتیجه منجر شده است مترقی در جامعه بوده به

های ما پاسخگو  باالخره باید یک نفر به این پرسش

برخی از فعاالن سیاسی این مساله را به زد و  اگر. باشد

پاسخ  کنند به نظر من بند راس قدرت معطوف می

مردم به  .دهند زندگی را مردم انجام می. رستی نیستد

داخل این تحلیل حضور  مفهوم دقیقش و خود مردم باید

خودشان باید دست به کار تحلیل شوند و . داشته باشند

ای  قرار نیست عده. به مسئله فکر کنند خودشان باید

شما این  بنشینند و روی مساله فکر کنند و بعد بگویند

. کند فرهنگ این گونه تغییرنمی. م دهیدکارها را انجا

فرد فرد جامعه . شود ساخته نمی چنانچه آگاهی نیز

 کند ناخودآگاهش را به خودآگاهش بکشاند و تالش می

هایی را که در داخل این خودآگاهی به دست  ارزیابی



تا بتواند یک قدم جمعی  آورد به بحث بگذارد می

 .بردارد

ورود افرادی  تید بهای داش هایتان اشاره در صحبت

که با سیاست نامشان عجین شده و مردم آنها را به 

شناسند و گفتید که برخی از این  عنوان سیاستمدار می

اند، نظر  حقوق کودک فعال بوده ی افراد هم در حوزه

حقوق کودک فعال بوده در  ی ها در حوزه که سال کسی

افرادی با  این باره چیست، آقای رحیمی آیا ورود

 ها مفید است یا خیر؟ رک سیاست در این حوزهما

کلی  توانم یک قضاوت در مورد این قضیه نمی

نه به . نه: گویم ی شخصی می اما به عنوان تجربه. بکنم

سیاسی شناخته شده هستند و  که آنها فعاالن خاطر این

کار  .ممکن است انگ کار سیاسی به اجتماعی بخورد

پردازد کار  میسیاسی  به علت نزدیک یعنی قدرت 

حرکتی مترقی  .اجتماعی به علت دور یعنی فرهنگ

را بتواند درست و دو  بین این  ود که رابطهبخواهد 

گویم آنها بحث را از  همین دلیل می هب مستند تحلیل کند

ای  بحث حقوق کودک تالش عده. اند مبنا درک نکرده

پیش و بیش از این . دیگران نیست برای نجات کودکی

 وقتی این. ای شناختن کودکی خود شخص استتالش بر

شود شما ارتباطی بین کودکی  خودآگاهی حاصل می

شناخت این . کنید نسل قبل و کودکی خودتان پیدا می

به  وجود دارد شا مساله که ما بین شخص و نسل پیش

 .شود یک آگاهی منجر می

 شود که در رهیافت مشکل از اینجا ناشی می

بودم شما همواره مشکل خواهید سیاسی که من شاهد آن 

اول  ی چون اصالحات از باال  یعنی مسئله .داشت

 سیاسی و همان تصاحب قدرت بدون کسب صالحیت

صمد بهرنگی  خواهم به مثالی بزنم من اصلن نمی .است

چون صمد سیاسی . به عنوان آرمان چپ نگاه بکنم

ی روستایی در یک محیط  او یک معلم ساده. نبوده است

و محروم بود که بر اساس همان مبنای عملش یک فقیر 

ی محیط  ها زائیده این داستان. نوشته است سری داستان

در  کندوکاوی" صمد در کتاب. ش بوده استا و شرایط

در بخشی از کارهایش تالش " مسائل تربیتی ایران

تا چه اندازه  زیست ی کرده که نشان دهد زبان و شیوه

کتاب درسی که ما در  گوید می. خود محل سوال است

ترین  به کودک روستایی محروم اختیار داریم و همان را

کنیم عکس دو کودک  آذربایجان هم تدریس می ی نقطه

است که اینها دست هم را ! ورگل دختر و پسر ترگل و

!!! به مدرسه!!!!! وکیف در دست!!!!! گیرند می

حسابش را بکنید فعال آن دوره که به  حاال. روند می

ر مثال آرمانش صمد است چرا دست به عمل طو

اش از زندگی خودش  چرا مسئله ؟زند نمی اجتماعی

و وقتی هم بخواهد دست به عمل بزند  یدآ درنمی

برای یک  کند؛ مصادره مصادره به مطلوب خودش می

خواهند بفهمند  کدام اینها نمی چریکی که هیچ ی مبارزه

د آن چیزی خواهد برای چیزی مبارزه کن صمد می وقتی

در . است است که از عمل اجتماعی  خودش بروز کرده

بحث . اینجا بسیار کوتاه بحث دیگری را هم مطرح کنم

و حقوق کودک را وقتی کنار هم  ها حقوق قومیت

یابیم که آن  مشترک بین آنها می ی گذاریم یک نقطه می

های صمد که بدان  زبان است و این را در نوشته هم

زبان تا چه حد در  توانیم ببینیم که خود اشاره کردم می

االن هم بحث جنبش  .کشور ما محل سوال است

اجتماعی در ایران مطرح شده است و تمام تالش بر این 

های اجتماعی که داشته انجام  عمده فعالیت است که



هم با  نآشده تحت عنوان فعال حقوق بشر  می

حقوق بشر و . شود گیری سیاسی مصادره می جهت

ایجاد چند ی  ق زنان و حقوق کودک به واسطهحقو

این پیوندهای اجتماعی هم که  .شود سایت میسر نمی

االن در ایران ایجاد شده علتش وجود چند سایت و 

 . نبوده است مصاحبه و جایزه

محصوالت  ما انتقاد به ی همواره در جامعه

فرهنگی برای کودکان وجود داشته و دارد یکی از این 

ها معتقدند  که خیلی یات کودک استمحصوالت ادب

ست، اوضعیت ادبیات کودکان در ایران فلج و فشل 

خواهم در  بحث ما نیست و من نمی البته این موضوع

خواهم این  این مورد صحبت کنیم اما مشخصا می

ی نگاه پدرساالرانه در محصوالت  از جنبه موضوع را

یران در ا به نظر شما ادبیات کودک. فرهنگی نگاه کنیم

و محصوالت فرهنگی در ایران نگاه پدرساالرانه به 

 دارند؟ حقوق کودک

توانم نظر بدهم  من در مورد ادبیات کودکان نمی

را عرض  یچون اشراف ندارم اما بعضی برداشتهای

 های درسی شروع کنم؛ ما از اول از کتاب .کنم یم

پس . گیریم که پدر آب داد و پدر نان داد دبستان یاد می

ادبیات همین تولید  از این و؟ گوییم مادر نمیچرا 

در سوم یا چهارم . کار نیست ،شود که کار خانگی می

داستان . ی هاشمی بود به نام خانواده ای دبستان قصه

مشهد  یک خانواده بود که می خواستند از کازرون به

های متجلی این داستان در اینجا بود که  ارزش. بروند

این  .خواهند به حرمی بروند میی باخدایی  یک خانواده

خانواده با خوبی و خوشی و معنویت رهسپار مشهد 

صبح زود که از خواب  کو باالخره در ی شوند می

شوند با صدای موذن  و دیدن کفترها غرق  بیدار می

فهمند که هیچ چیز بهتر از  شوند و می معنویت می

ی جدیدی است که  این خانواده .زیارت و حرم نیست

 .ایران بازتولید شده است هایش در ز انقالب ارزشپس ا

 ی افراد یک آید که آیا مجموعه حاال این سوال پیش می

 ؟دهند خانواده، یک نهاد پاک و مقدسی را تشکیل می

از  ست، چگونه وقتی صحبتااگر این گونه 

 :گویند شود می جنسی از کودکان می ی سوءاستفاده

امیل مورد ف بیشتر این کودکان از طرف افراد

  ؟گیرند سوءاستفاده قرار می

اگر محصوالت فرهنگی را در تولیدات تلویزیونی 

پدرساالر نگاهی  توانیم به سریال بخواهیم نگاه کنیم می

خواهد  دیدیم که پدر می در این سریال می .بیندازیم

مانند خودش راننده تاکسی باشند و  ی کودکانش به همه

 زندگی کنند و تمام در یک خانه و در کنار همدیگر

کرد و همه  ها را هم پدر با ریش سفیدی حل می اختالف

اصلن بحث بر  .یافت چیز به خوبی و خوشی پایان می

سر این نیست که پدرساالری قابل توجیه هست یا 

مساله بر سر این است که کل سیستم با این  ،نیست

 قصه های"مثال دیگری بزنم؛ . کند روش عمل می

اما در اینجا . فرزندی است که پدر نداردمجید ". مجید

 پدر .هم پدری  و به تعبیری پدرساالری وجود دارد

و  کند ها را تنبیه می همان معلم خشنی است که بچه

 .کند می ها را به ضرب ترکه بازتولید ارزش

از محصوالت فرهنگی تلویزیونی اگر بگذریم و به 

ا ی بحث کتاب بپردازیم به نظر شما صمد بهرنگی

های نقد نگاه  اشرف درویشیان هم از سویه علی

 هایشان برا ی کودکان پدرساالرانه در کتاب

 برخوردارند؟

اما . ام نکرده های صمد نگاه من با این نگاه به کتاب

. سال بیشتر نداشت که مرد 26باید این را بگویم صمد 

به نظر من . نبود که معلم بود چند سال بیشتر هم

ن هم به خاطر تولید بیشترش و هم اشرف درویشیا علی

بیشتری که از صمد داشته  به خاطر فرصت زندگی

 .بیشتر به این موضوع پرداخته و آن را باز کرده است

قانونی برسیم و  های حقوقی و اجازه دهید به بحث

به نظر  .بحث را از کنوانسیون حقوق کودک آغاز کنیم

یا نه کودک نگاهی مترقی دارد  شما کنوانسیون حقوق

 دارد؟ پدرساالرانه در آن هم ردپایینگاه 

 اقتدار را از شخص پدر ،مدرن ی در جامعه

. نشیند گیرند و جای پدر قانون می وعرف می

حاال  بحث بر سر این است که مطالبات جوامع 

چه  مدرن در باب حقوق زنان در نقش مادر

هایی دارد که  این با توجه به اقتصاد  گیری جهت

مشکل   .ح استیجامعه قابل توض نآو فرهنگ 

ای که کنوانسیون حقوق کودک در حال  عمده

دارد، البته این مشکل مختص فقط این  حاضر

اجازه دهید این مشکل را از . کنوانسیون نیست

ایشان . شناسم جاوید بگویم دوست جامعه زبان

 ی اعالمیه: گویند بسیار ظریف و هوشمندانه می

هایی نظیر آن مثل  جهانی حقوق بشر و اعالمیه

کنوانسیون حقوق کودک که بعد از آن به وجود 

شدند، محصول توافق بین بلوک شرق و غرب 

حقوق اقتصادی و اجتماعی  ی مجموعه. هستند

ارائه دادند و  کشورهای اردوی چپ را

حقوق فردی و سیاسی را اردوی  ی مجموعه

و به نوعی محصول پارادایم  .داد راست ارائه

و به عبارتی دوران جنگ سرد دولت رفاه 

در کنوانسیون حقوق کودک شما قانونی  .هستند

 دارید که آموزش برای تمامی کودکان رایگان

در کشورهایی مثل ایران که در حال . است

حاضر همه چیز را حتی آموزش و بهداشت را 

خواهند واگذار کنند،  بخش خصوصی می به



چگونه ممکن است که کنوانسیون حقوق کودک 

وقتی حق آموزش  ؟اجرا گذاشته شود در آن به

گیرند  را به طور سیستماتیک از کودک می

ها در مورد حقوق کودک  بحث ی دیگر بقیه

ایران ، در بر اساس آخرین آمار. بحث هواست

چه بالیی . روند مدرسه نمی میلیون کودک به 5

و در  ؟آید بیند می بر سر کودکی که آموزش نمی

کنند و  ک را اعدام میکود نهایت هم همین

کودک بر . اند گویند خودشان موجب شده نمی

زند که بدست به کارهایی   اساس نبود آموزش

مرضیه . رود امنیت جامعه در آن زیر سوال می

فعلی وقتی  ی زن کابینه وزیر وحید دستجردی

هایش در  مجلس بود در یکی از نطق ی نماینده

ق کنوانسیون حقوق کودک مصدا :مجلس گفت

م است و ما به هیچ سمانیسم و لیبرالیوبارز ا

نداریم و ما اصلن چنین چیزی  وجه چنین چیزی

توانم بگویم وقتی چنین چیزهایی  پس می. نداریم

که این  ی ما وجود دارند بحث این در جامعه

کنوانسیون نگاه پدرساالرانه دارد یا نه از 

اینجا  .اهمیت چندانی برخوردار نیست ی درجه

های  ر شکل شورای نگهبان حافظ ارزشپدر د

 .عرفی است

به جایی . برسیم حاال به بحث قوانین داخلی ایران

ی اکثریت است بر طبق  العموم نماینده که در آن مدعی

نشیند و طرح  ها می به جای خیلی قانون و اوست که

های اخیر شاهد هستیم که  کند و در سال شکایت می

رو به رشدی را پیدا کرده  ایران روند کودکان در اعدام

همان پدر جامعه  العموم توان گفت این مدعی است می

است و نگاه او و نگاه قانونی که او را در این جایگاه 

ناشی از همان  قرار داده است

 فرهنگ پدرساالری است؟

موضوع بر سر این است 

جرمی  که در این بین کودک

شود، موضوع این  مرتکب می

ها  رزشاست که یکسری از ا

در زندگی گذشته وجود داشته 

خود را به زندگی جدید  و

ما . کنند کشانده و بازتولید می

در قانون داریم که اگر 

به دست پدر کشته  فرزندی

شود  شود جرمی متوجه او نمی

چون پدر مالک فرزند است و 
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ها به قول یکی از  ساله

شوند  می بار در جامعه اعدامها چند  اساتیدمان این بچه

 ی ها و بار دوم به واسطه ارزش ی بار اول به واسطه

مساله این است . شود می تهخطنابی که بر گردنشان اندا

اگر  که داشته باشیم مبنی بر این یکه اگر االن قانون

شود،  پدری کودکش را کتک بزند مجازات می

د قاضی پدر نز که وقتی آن برای این. پذیر نیست امکان

. رود به نظر قاضی کار درستی انجام شده است می

در این جاست که  .های موجود است قاضی حافظ ارزش

تغییر قوانین به صرفا آیا  :شود مطرح می این بحث

البته من ! به نظر من خیر ؟شود تغییر جامعه منجر می

 گویم که نباید تغییرات قانونی نداشته باشیم، این را نمی

حرکت به . رکت است نه خود حرکتقانون جهت ح

زدایی از زندگی  نظر من واکاوی فرهنگ واسطوره

 .ایرانی است

. باید بپردازیم خب از قوانین که بگذریم به دین هم

ی ادیان  دین اسالم صرف نیست همه ی بحث من درباره

آقای رحیمی به نظر شما دین  .در این بحث جای دارند

 ؟ک داردنگاهی پدرساالرانه به حقوق کود

ی آقای احمد  دهم بخشی ازمصاحبه من ترجیح می

مهر  73کنونی تهران را شب ی  خاتمی همین امام جمعه

بازگو ( یک روز قبل از روز جهانی کودک)  63سال 

". یاد دهیم این حق آنهاست ها نماز ما باید به بچه: "کنم

در واقع . دقت کنید که باید را به صورت حق ارجاع داد

گفت که به کودک باید نماز یاد دهند و  ها میبزرگتر به

. به باید ربط داد توان دانم حق را چطور می من نمی

. ی تکلیف ی دین یعنی حوزه توان گفت حوزه می

تا کلمه را   خواهم وارد بحث زبانی بشوم اما چند نمی

: گویم برای پایان گفتگو طور می پشت سر هم همین

.. میدان مشق.. ...ف جشن تکلی .....تکلیف ......مشق

خرین سوال را من از آحاال شاید بشود . دیکتاتور. دیکته

تفاوت واقعی میان مدارس ما و  هیچ چرا .شما بکنم

 ؟های ما وجود ندارد پادگان



هفت مرثیه از فرزندکشی در صحرای 

 دانشگاه
 سپهر مساکنی 

 

خواه دانشگاه در  های دموکراسی بچه/. اول ی مرثیه

عاری را بر پالکاردهای خود تجمعات خود ش

 دانشگاه آخرین سنگر: با این مضمون. نوشتند می

چرا دانشگاه . بیایید به تحلیل این شعار بپردازیم. آزادی

آن هم آخرین  در ایران سنگرگاه آزادی باید باشد،

سنگری فرصت است یا  سنگرش؟ آیا داشتن چنین

 تهدید؟

نژاد  در دوران احمدی ،های اخیر دست کم در سال

هایی  زمان –فضای شهری بیش از هر زمان از فضا 

غالب ر که کنش سیاسی در آنها مقدور باشد حتی د

. گشت تر می ش هر روز تهی و تهیا هکاران محافظه

ی نشر و فیلم  سانسور در جمهوری اسالمی در حوزه

ها تنها محل  خیابان. گرفت تری می شکل وقیحانه ....و

 گذر زنانی که چکمه به پامحل آن هم نه  .گذر شدند

محل گذر  ،تر بود هایشان کمی عقب کردند و روسری می

گیری نرمال  هکه معیارهای نظام و ترازوی انداز هر آن

پذیرفت و مجوز عبور  و اسالمی بودن آنها را می

جمع، دستگاه سرکوب حاکمیت  فوبیای از. داد می

زدایی از  هشت سال قبل به کار جمع از تر عریان

تنها حضور چند تن دانشجو . عمومی پرداخت های نمکا

حتی درگیر دانشجویانی  ،در پارک الله در سال گذشته

عصبانی  های شخصی هم این ماشین سرکوب را بحث

  .کرد می

و در این شرایط آخرین سنگر و امکان برای جمع 

رغم  آنجا که علی .هم گرد آمدن طبیعتا دانشگاه بود

هم جمع شدن حتی با  گرد کنترل شدید، هنوز امکان

از این جهت فضای دانشگاهی  .ترس و لرز بود

در ادامه روی دیگر این . فرصتی بود برای انسجام

 .شکافیم را هم با هم می فرصت که همان تهدید بود،

  

 یدر باال به ترسیم بخشی از فوبیا/ دوم ی مرثیه

ها  به نبود فضا زمان .جمع دستگاه حاکمیت پرداختیم

ای که  کنش معطوف به امر سیاسی در جامعهبرای 

سخت به تعبیر دورکیم در یک شرایط آنومیک گرفتار 

های  گرایی از سر اجبار حوزه آمده، در برزخ محفل

طبیعی است  .های پراکنده خصوصی و درگیر جزیره

جوانان  سنگر که در این زمان دانشگاه تنها فرصت یا

 که برای های جمعی از جمله سیاسی است برای کنش

 تشکل یافتن، و پدران هم فرصتی برای انسجام دوباره،

 .القوه بوداهای ب پتانسیل استفاده از این

درست یک سال ونیم پیش بود که  /.سوم ی مرثیه

به واکاوی تهدید  «روز داوری»دانشجویی  ی در نشریه

و اشتباه شخص من . ها پرداختیم حضور این پدرخوانده

های  گیری ه طبیعتا با جهتدر آن زمان این بود ک

ها را تنها برادران ناخلف،  سیاسی این پدرخوانده

 .افراد منسوب به دوم خرداد معرفی کردم اصولگرایان،

اما در واقع دانشگاه نه تنها خود محفلی برای عرض 

بلکه محلی برای عرض اندام و  ،اندام این طیف

و در . های چپ و راست هم شد رجزخوانی پدرخوانده

در بیشتر موارد  ها ن بین دعواهای میان این پدرخواندهای

هم نه با جمهوری اسالمی، نیاز برای پیاده نظام  با

کردن دانشجویان را در صفوف خود برایشان حیاتی 

شد فرزندکشی تاریخی آنها  داستانی که تکرار می. نمود

طبخ جمهوری  ی دانشجویان گوشت قربانی آماده. بود

 .اسالمی اینبار

خرین سنگر آزادی، سنگر آاین /. چهارم ی ثیهمر

برخی، سکوی پرش برخی در احزاب رفرمیستی و تیغ 

 . شود بریدن گلوی بسیاری شده و می

نشریه دعوت به مراسم  ی موضوع این شماره

یاد  آن بنویسم ی بارهروقتی قرار شد د پدرکشی بود و

 .دانشجویی افتادم سراسر فرزندکشی در تاریخ جنبش

چه  چه زمان پهلوی و ،انی که به دست حاکمیتفرزند

ها کشته  با بی خردی پدرخوانده ،در دوران اسالمی

 .شدند، تبعید شدند و یا اخراج

و این سوال برایم پیش آمد چرا ما هر زمانی 

خود یا کشته شدیم و یا وارثان ، خواستیم پدرکشی کنیم

پدرخواندگان  پدران خود شدیم؟ درست مانند بسیاری از

 از صفوف فرزندان دیروز دانشگاه نااهل این روزها که

یا روزی ما هم علیه ما دست به کشتار آ .اند سر برآورده

 خواهیم زد؟ بخشی از خود

برای پاسخ به سوال باال به آنچه که  /پنجم ی مرثیه

های  آشیل جنبش دانشجویی با تمام تکثر طیف ی پاشنه

ی از اهالی برخ .پردازم میشود،  محسوب میداخل آن 

 آکادمی در نقدهای خود جنبش دانشجویی را متهم به

خواهند دور هم  رقاصان کوندرایی و خیالبافانی که می

رجوع . انرژی گرد آیند کردند ی تخلیه برای رقصیدن و

بین معترضان فعال  کنید به سخنان یوسف اباذری در

و  علوم اجتماعی سال هشتاد ی دانشجویی در دانشکده

ی دیگر فعالین دانشجویی را تنها از این باب برخ .پنج

با اکراه دانشجو فرض  ،که کارت دانشجویی دارند

خالی از محتوا و  ها کنش این فعالین به باور این. کردند

 های دست چندم تاریخ مصرف گذشته تکرار نسخه

این افراد نه تنها در باروری و فرایند انباشت . است

بلکه دیگر  ،ندارند کادمی نقشیآ دانش در ایران و

های دانشجویی و عملکردشان را همانند جنبش  جنبش

رجوع کنید به . شناسند دانشجویی فرانسه نمی

شناس به خصوص  های ناصر فکوهی انسان سخنرانی



جنبش  ی درباره شش اوو سخنرانی سال هشتاد 

 .دانشجویی

های دیگر دانشجو که چندان  برخی از افراد و گروه

نش سیاسی در غالب جنبش دانشجویی ای به ک عالقه

به شدت درگیر واکنش به  نداشتند و جنبش دانشجویی را

امر کالن سیاسی، واکنش به ساختارهای دولتی و 

 ی بدون ارائه دانستند، می شعارهای دهان پرکن

راهکار، بدون پیوند با متن اجتماعی، بدون درونی و 

 ،دش جاری می ها زیرپوستی کردن آنچه که بر دهان

های دانشجویی خالی از امر  تاکید داشتند محتوای فعالیت

تنها واکنشی بود بر عملکرد عریان دستگاه  ،ایجابی

درعین حال کنشگران سیاسی دانشگاه  سرکوب دولتی و

 .هستندگرا  سخت فرمالیست و مناسک

شد برای  هنقدهایی که در باال آورد تمام اظهارات و

ا به عنوان فرزندان که چرا ما ی واکاوی بیشتر این

شویم یا خود پدرانی  ناخلف توسط پدران حذف می

شاید نقدهای باال از . است شویم علیه فرزندان مفید می

که راهکارشان اصوال انفعال یا انجام کارهای  این جهت

به اصطالح فرهنگی و آلوده نکردن دست خود در 

میدان سیاسی شد با وجود لویاتانی چون حاکمیت 

 ،معصومانه باشد ، شکم سیرانه وهانگاران ادهاسالمی س

کنند، نقدهایی است که باید  ولی نقدهایی که وارد می

شاید کلید برون رفت . به آنها فکر کرد جدی تلقی کرد و

 .زندگی یا مرگ. انفعال یا کنش ی و فراروی از دوگانه

پدرکشی یا فرزندکشی از دل تنظیم پراتیک خود در 

من برای  .ن نقدها میسر باشدجنبش دانشجویی با ای

پیاده نظام یا  ،انفعال یا کنش یها فراروی این دوگانه

 .کنم از مفهوم پایین استفاده می، نظام هسوار

  

است  یبدن ساحت .با بدن اندیشیدن /ششم ی مرثیه

با  یدر پ یبرخورد پ در در زیست روزمره و یعین

 ییعن "با بدن اندیشیدن"ث واز این حی یشرایط انضمام

انتزاع  بیگانه شده، ی بازگرداندن اندیشه از مقام ابژه

با بدن  یآشت یشده به سو ییافته وبه یك معنا متعال

رفتن از  ، به بیان دیگر فرا             درگیر وضع موجود

 .انفعال و جنون عمل عمل، كاذب اندیشه و یساز دوگانه

در اینجا بدن در واقع همان ساحت تاریخمندی است 

از متن اجتماعی و امر سیاسی  ه ما با انکار آن یاک

غریبه گشته و یک سر به تعبیر بوردیو به عالمان برج 

ی  آن لبه شویم و یا از سوی دیگر، می تبدیلعاج نشین 

 «های بدنه»عنوان  را بدون اندیشه به خودهای  بدن تیغ،

اصطالحی که بسیاری از  /جنبش دانشجویی

این به اصطالح  در اختیار /برند ها به کار می پدرخوانده

هایی  بدن. گذاریم دانند می می «سر»کسانی که خود را 

که در نهایت یا در زندان مخوف حاکمیت اسالمی 

آیا  .و یا سر خورده و فسرده شوند یا تبعید فرسوده می

 های خود باشیم؟ توانیم سر بدن نمی

برای من دعوت به مراسم پدرکشی  /هفتم ی مرثیه

که تقریبا در میان است دعوت به بدن اندیشیدن همان 

ست و ا تمام پدران چپ و راست و رفرمیست یا غایب

پندارند برای تبدیل جوانان  هایی میسریا تنها خود را 

در  ها کشتار تن. ای پیشبرد منافع خودییا میلیش بدنه به

نمایی خود و رجزخوانی برای یک دیگر،  جهت بزرگ

هایی هستند  میان اهمیت ندارد تندر این تنها چیزی که 

نچه این آشوند به منظور رسیدن به  که متالشی می

سرهای رفرمیست یا . نامند مبارزه می ی ها اسطورهسر

فشار از پایین  زنی از باال و چانه ی پیشبرد پروژه

اول شاید باید  ی برای پدرکشی در وهله. دانند می

ته نشویم را که به عنوان فرزند ناخلف کش های این راه

شما . کنم من با بدن اندیشیدن را پیشنهاد می. بیاموزیم

 چطور؟

 



 مادرانی که پدر شدند
 بهاران رستمی

 

ی شصت خورشیدی اگر برای همه آنقدر سیاه  دهه

ها کابوس آن را با خود حمل خواهند کرد  بود که تا سال

ی  برای زنان ایرانی فرصتی بود تا حصار مردانه

هرچند ماهیت . را درهم بشکنندی عمومی  عرصه

کرد  مردان حکومت اسالمی تالش می_ ستیز دولت  زن

زنان را در چارچوب خانه اسیر کند اما در درون خود 

یی واقعی و شکاف  ی زنان به مسئله موجب شد مسئله

 . جنسیتی به دالی افشاگر تبدیل شود

از حصار  7531بهمن  22زنانی که در پی رخداد 

ون آمده بودند و بدون حضور و نظارت تنگ خانه بیر

گر، الاقل برای چند  پدران و برادران و مذکران کنترل

سالی سرنوشت خودشان را دستکاری کرده بودند، 

گی که مردان  گی، یا دست کم به آن ساده اینک به ساده

 .گشتند پنداشتند به خانه بازنمی حکومت اسالمی می

 ییم؟ ما چگونه تا بدینجا آمده

ی  تر رابطه ی زنان یا در واقع به بیان درست هرابط

یی است که در  ی زنان با نیروهای چپ، رابطه مسئله

تناقضی که در یک . کند درون خود تناقضی را حمل می

سوی آن ماهیت مردساالر چپ ایرانی آن روزگار 

ایستاده است  و از سوی دیگر بستری که در پناه 

حضور  باورهای غیرمذهبی چپ عرصه را برای

 .کرد سیاسی زنان مهیا می

ایستاده « رفیق دختری»در یک سوی این ماجرا 

یی  که رخصت حضور در عرصه است که برای آن

. گی خود در ستیز باشد مردانه را بیابد باید با زنانه

های  گی، رفتار زمخت و جدی، پوشیدن لباس ساده

و هراس دائم از بدن خود « غیرزنانه»مردانه یا الاقل 

ی  های آن، برسازنده گی ها و فرورفته برجستگیو 

در بستر چنین . فرهنگ آن روزی چپ ایرانی است

های مد  بندی ی زنان در اولویت نگاهی است که مسئله

بورژوایی و انحرافی  یی فرعی، خرده روز، مسئله

های تیمی  که در خانه« رفیق دختری». شود شناخته می

حق فکر کردن به پا به پای رفقای پسر رزمیده است 

گی خود را ندارد چرا که مسائل  بدن خود و به زنانه

. تری برای اندیشیدن و مبارزه کردن وجود دارد مهم

یی است از سوی عوامل امپریالیسم  فمینیسم هم توطئه

های جهان  برای انحراف در جنبش زحمتکشان و خلق

پس هرگاه در . اند جنوب که امپریالیسم را ذله کرده

گیرد نه  ی زنان شکل می یی هم ویژه پی شاخهتشکل چ

ی زنان که برای سازماندهی  برای پرداختن به مسئله

 .یی است یی تخصصی و حرفه رفقای زن در شاخه

   

با این وجود آن تناقض ماهوی بر جای خود باقی 

باورهای غیرمذهبی نیروهای چپ موجب شده . است

بهمن به بود بخش بزرگی از زنانی که در پی انقالب 

خیابان آمده بودند به سمت نیروهای چپ و رادیکال، به 

ویژه دو سازمان محبوب آن روزگار، سازمان 

های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق  چریک

زنان در حالی که . گیری کنند ایران، جهت

ی  کاران مذهبی هوادار خمینی آنان را نماینده محافظه

، در حالی که مهندس دانستند شیطان روی زمین می

های  ترین چهره مهدی بازرگان، یکی از شاخص

در ( ها؟ کدام لیبرال)های واقعن موجود ایرانی  لیبرال

ی  ی مجلسی بود که در اولین دوره میان یازده نماینده

مجلس شورای ملی که هنوز اسالمی نشده بود، با حق 

رای زنان مخالفت کرد و حتا ظاهرن یک زن الیق 

ی موقت انقالب مصادره شده  ور در کابینهبرای حض

رو شده بودند که  هایی پر افتخار روبه نیافت، با سازمان

در میان شهدایشان عکس رفقای دختر هم به فراوانی 

شد، آنقدر پیشرو بودند که برای مجلس خبرگان  دیده می

قانون اساسی و شورای ملی رفقای دختر را کاندیدا کنند 

ها و رهبری آنان  ح مسئولیتو رفقای دختر در سط

این البته به غیر . حضوری جدی و غیرنمایشی داشتند

های  از آن دو سازمان فراگیر شامل حال دیگر سازمان

 .شد چپ هم می



 7536مارس  6این تناقض به تمامی خود را در 

آنجایی که زنان ایرانی در مقابل شعار . دهد نشان می

آمدند تا از حضور به خیابان « یا تو سری/ یا روسری»

ی  های چپ به بهانه اجتماعی خود دفاع کنند، سازمان

تر  تر و تضادهایی اصلی درگیر بودن در اموری مهم

سکوت کردند و با نگاهی پر از تردید و شک به این 

با این وجود آن زنانی که . تظاهرات زنانه نگاه کردند

ا به خیابان آمدند همان زنانی بودند که ی 36در اسفند 

. ها فعال بودند همان زمان و یا بعدتر در همان سازمان

آورند که  بسیاری از زنان چپگرای ایرانی به خاطر می

که دستوری از سازمان متبوع خود داشته  آن روز بی آن

 . باشند به تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری پیوستند

 ما چگونه ما شدیم؟

 بهمن سرکوب شصت که باریدن گرفت و درها و

بندی شد، عصر  دیوارها که به رنگ خون تازه آذین

حاال زمانی بود که بدون حضور . بازاندیشی دررسید

هر کسی باید گلیم خودش را از آب « رفقای باال»

آن هویت جمعی . کشید های واقعی بیرون می گی روزمره

های شکنجه  های تیر، در سلول سرپناه و امن در میدان

های  عید و در زندگیگی تب و زنجیر، در آواره

. نیمه علنی بر باد شده بود_ ی نیمه مخفی  متظاهرانه

بورژوایی و فرعی به  ی انحرافی و خرده حاال مسئله

ی زنانی بدل شده بود که از  ی واقعی و روزمره مسئله

آنان در غیاب . آوار سرکوب بر جای مانده بودند

 در خانه و خیابان و جامعه به دلیل« اصلی»تضادهای 

شدند که هیچ  زن بودن خود درگیر تبعیضی عینی می

رهنمود سازمانی و هیچ حمایت جمعی در برابر آن 

 . نداشتند

ی نخی نامریی که  چنین بود که آرام آرام به واسطه

های هم  گرفت در خانه گی آنها سرچشمه می از زنانه

غر زدنی جمعی آغاز شد و آغاز هر تحول . گرد آمدند

ست که کسانی به شکل جمعی غر تاریخی آنگاهی ا

های خصوصی، دیدن  ی مهمانی آنها به بهانه. بزنند

ی واقعی آنان مربوط بود و  هایی که به مسئله فیلم

هایی که در غیبت رفقای باال ذهن و  خواندن کتاب

داد  گی نجات می ی آنان را از سردرگمی و آشفته اندیشه

 مارس در 6برگزاری مراسم . دور هم جمع شدند

هایی تنگ و با حضور رفقایی که باز مانده بودند  خانه

تالشی بود برای حفظ هویتی جمعی و اجتماعی در 

خواست زنان را  ی وضعیت موجود می شرایطی که همه

پدران هویت جمعی گذشته به . از خیابان حذف کند

دست استبداد حاکم از زندگی واقعی حذف شده بودند و 

پس . شدند جمعی نیز حذف میی  حاال باید از ذهن زنانه

اولین شورش علیه پدرساالری در غیبت پدران و در 

 .محافل خصوصی شکل گرفت

 دوبووارخوانی در ایران

های  های خصوصی و بازاندیشی در همین نشست

های ذهن غبار  گاه دردآلود بود که فمینیسم از گوشه

آنهایی که خود تا پیش . ی زنان ایرانی بیرون آمد گرفته

این دوشادوش رفقای پسر، فمینیسم را حاصل تالش از 

امپریالیسم برای انحراف نبرد طبقاتی پنداشته بودند 

شدند که به یاد آنها  رو می اینک با باورهایی روبه

آورد غیر از موقعیت زن مبارز چپگرا که حاال و  می

ماند تا جان را از  این روزها باید پوشیده و پنهان می

ت حفظ کند، خود آنان به عنوان گزندهای حکومت وحش

درگیر موقعیتی هستند که نظم مسلط موجود به « زن»

همین بود که . خواهد خودی خود آن را حذف شده می

گی دیگر نه عادتی  زن بودن و دفاع از زنانه

آمد که خود مقاومتی بود  بورژوایی به شمار می خرده

گی  ستودنی در برابر نظمی که خواهان تسلط مردانه

ها از  سیمون دوبووار، همان پیامبر مرتد فمینیست. ودب

ها پس از مرگ خود در  ها بیرون آمد تا سال کتابخانه

 . های ایران دگرگون کند پاریس، زندگی را در خانه

ی عمومی شاهد حضور  ها عرصه هرچند تا سال

ی  که مسئله های شرمگینی بود که ضمن آن فمینیست

کردند  دانستند اما تاکید می ی خودشان می زنان را مسئله

اند اما  نشده« گی بوده فمینیست»که هنوز دچار ارتداد 

کسانی هم بودند که راست در چشم جامعه خیره شدند و 

 . بودن خود دفاع کردند/به صدای بلند از فمینیست شدن

 از خانه به خیابان

ها هرچند سرپناه امنی بود، در باران تهمت و  خانه

از زن بودن در پسله و پنهان ممکن توهین اما دفاع 

نبود چرا که زن بودن تنها در پسله و پنهان نبود که 

ی  آن دال افشاکننده. گرفت آماج نظم مردانه قرار می

 .ها نگاه داشت شد در پستوی خانه نظم نابرابر را نمی

ی آغاز  های غیردولتی زنان نتیجه ظهور تشکل

طور مشخص و هایی که یا به  تشکل. چنین روندی بود

گفتند و برای احقاق  ی زنان سخن می آشکار از مسئله

کردند و یا با  ی زنان مبارزه می حقوق پایمال شده

محیط زیست، )یی زنانه بر دیگر مسائل اجتماعی  پیکره

دست ( حقوق کودکان، سالمندان و از این قبیل

نشریاتی چون نگاه زنان، جنس دوم، فصل . گذاشتند می

های آن  ی زنان که در برخی از صفحه زنان و مجله

زنان فمینیست فرصت نوشتن داشتند، ادبیات و گفتمانی 

ی عمومی کردند که به سرعت و بی  را وارد عرصه

این گفتمان در درون خود . شد گیر می سر و صدا همه

حامل فرهنگی ضد سلطه هم بود آنقدر که از همان ابتدا 

گر را در  هبه نقد ساختارهایی که پدرساالری سلط

 .کرد، نشست های عمودی بازتولید می یابی تشکل

مارس که ابتدا از شهر کتاب  6برگزاری مراسم 

ها کشیده شد و بعدتر  آغاز شد و سپس به پارک

برگزاری تجمع در مقابل سفارت فلستین در دفاع از 

زنان و کودکان فلستینی، برگزاری سمینار دفاع از 

انی که در مشهد به قتل زنان خیابانی به ویژه آن زن

رسیده بودند، برگزاری سمینار حقوق زنان کارگر و 

هایی مانند  مارس در شهرستان 6نیز برگزاری مراسم 

رشت، زنجان، سنندج، تبریز، مشهد، گرگان و چند 

ی محافل خصوصی را رو به بیرون  شهر دیگر پوسته

 .زنان به خیابان آمده بودند. شکست

 مادرانی که پدر شدند

اندیشی زنان   این همه بود تا از دل جلسات جمع هم

خرداد در میدان هفت تیر،  22و نیز سرکوب تجمع 



کمپین یک میلیون امضا به عنوان نماد خردورزی 

. جمعِی بخشی از فعاالن جنبش زنان ایران سربرکشید

فعاالن »ی تنگ  خواست حلقه کمپین از همان ابتدا می

افل بسته و خودمانی را بشکند و از مح« جنبش زنان

ی زنان را  خواستند مسئله فعاالن کمپین می. فراتر برود

به خیابان ببرند و به زنانی که به طور واقعی تحت 

کردند، نشان بدهند  انقیاد مردساالر اجتماعی زندگی می

 .توان علیه نظم موجود مبارزه کرد می
فعاالن جنبش »ی  این روش هرچند به تکثیر واژه

. ری رساند اما از همان ابتدا برخی را خوش نیامدیا« زنان

ی خود در جنبش زنان  کسانی که به پاس فعالیت چند ساله
محفلی که بعدها به . کردند یی طلب می برای خود حق ویژه

( شد سایتی که مطالبشان در آن منتشر می)« میدان زنان»نام 

د و را راه انداختن« قانون بدون سنگسار»شناخته شدند کمپین 
با آن به مثابه رقیبی در مقابل کمپین یک میلیون امضا 

انتقاداتی که آنها داشتند حتا از جنس انتقادات . برخورد کردند

ی  برخی زنان چپگرا نبود، که کمپین را به دلیل مطالبه

تغییراتی درون قانونی، لیبرالی و غیر قابل حمایت ارزیابی 
یی درون قانونی را  کردند؛ چرا که خود آنها نیز مطالبه می

توانست  کمپین قانون بدون سنگسار می. کردند گی می نماینده

های جنبش زنان ایران را پوشش دهد  بخش دیگری از فعالیت
شد از آن به عنوان بدیلی برای کمپین یک  اما تالش می

آمد البته حفاظت  آنچه که به زبان نمی. میلیون امضا یاد شود

رخی فعاالن میدان زنان برای از حق پیشکسوتی بود که ب
غیبت »همان چیزی که چند باری در قالب . خود قائل بودند

ی جنبش زنان در میان امضاهای  نام فعاالن شناخته شده

آنان که پدرساالری را به سخره . رخ نمود« هایی بیانیه

ی خود بر جنبش زنان  مادرانه/ گرفته بودند از حق پدرانه
 .کردند دفاع می

همان چیزی بود که بعد از چندی و این بار  این درست

کمپین . از درون خود کمپین یک میلیون امضا هم سربرآورد
یی را آزاد کرد و سنتی را در  یک میلیون امضا انرژی نهفته

ی آن، کسی که تنها دو ماه  درون خودش رواج داد که بر پایه

بود به خیل فعاالن جنبش زنان پیوسته بود، حق داشت، 
انست و این توانمندی را یافته بود که در جمع از کسی تو می

کرد، انتقاد کند و از  ها بود در جنبش زنان فعالیت می که سال

برای « های خود بنیاد هسته»چنین بود که . او پاسخ بخواهد

ی گیس سفیدان جنبش زنان شکل  پدرانه/دفاع از حق مادرانه
این حق ی فمینیستی تالش کرد از  گرفت و سایت مدرسه

کردند برای حفظ  ها تالش می یی مدرسه. پیشکسوتی دفاع کند

این حقوق پایمال شده، مسائل کمپین تهران را در مذاکرات 
ی فمینیستی، کانون  مدرسه»یی که در آن بنا بود  سه جانبه

حضور داشته « زنان ایرانی و سایت تغییر برای برابری

کردند یک  باشند، حل و فصل کنند و در واقع تالش می

جنبش اجتماعی را به اندام سه سایت اینترنتی فرو کنند تا 
ها به خودی خود در  گان سایت اندازنده گان و راه نویسنده

این تالش اما با مقاومت فعاالن . جایگاه فراتری قرار بگیرند

آن مقاومتی که بخشی از آن در . رو شد کمپین تهران روبه
الش با تمرکزگرایی، پشت در چ»گونه با عنوان  مطلبی پازل

به کوشش تارا نجداحمدی و به قلم تعداد « ی سکوت صحنه

 . زیادی از فعاالن کمپین تهران منتشر شد

این تنها باری نبود البته که فعاالن کمپین یک 

میلیون امضا مجبور شدند در مقابل تالش برای بازتولید 

چالش بعدی . پدرساالری در درون کمپین مقاومت کنند

یی از فعاالن کمپین در  گاه پیش آمد که پارهآن

ی کمپین تهران  پدرانه/ها با نقد نقش مادرانه شهرستان

های کمپین یک  از مرکزگرایی نهفته در روند فعالیت

هایی با  میلیون امضا انتقاد کردند و با برگزاری نشست

ها و بدون فعاالن  حضور فعاالن کمپین در شهرستان

 .دند این وضعیت را تغییر دهندکمپین تهران تالش کر

جنبش زنان ایران هرچند به کمپین یک میلیون 

های  ی بخش امضا محدود نیست و کمپین نیز نمود همه

فعال در آن نبوده است اما با کمپین یک میلیون امضا 

ی  های گذشته داشت که در کوره این فرصت را در سال

که  دانند حاال همه می. آزمون اجتماعی تفتیده شود

. گی مغلوب کرد توان به ساده پدرساالری را نمی

پدرساالری آن سنت دیرنده و جان سخت اجتماعی است 

گر و کنترل  ی مستبدان سلطه ها سلطه که در پی سال

حق به جانب پیشکسوتان، با رنگ و لعاب نگرانی و 

اندیشی و خیرخواهی سعی در اعمال  تجربه و صالح

تابی از همان نظم موجود کند که باز سلسله مراتبی می

های اخیر در ایران اگر موجب آن شود  سرکوب. است

که محافل کوچک شده به جای جنبشی پویا و فعال 

پدران جدید دست به گریبان /بنشینند، با ظهور مادران

های  این خطری است که از همین حاال نشانه. خواهد شد

های کمپین یک میلیون  ظهور و بروز آن در فعالیت

مادران خیرخواه هیچ فرقی با . شود ضا دیده میام

آنها مهربانی خود را به فرزندان حقنه . مادران بد ندارند

نبرد با پدرساالری، نبردی است بی پایان و . کنند می

ی ما  اندیشیدن به این موضوع، حاال و در زمانه. مداوم

 .      تر است از نان شب هم واجب
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های نابی است که وقتی  منصور اسالو از آن آدم

او و . دهد خواهد کاری را انجام بدهد، انجام می می

های  هیات»ابراهیم مددی که همدیگر را در جلسات 

یافته بودند، تصمیم « موسسان سندیکاهای کارگری

خواستند  آنها می. گرفتند به جای حرف زدن، عمل کنند

دار کارگری را  ی فعاالن سابقه تند نقش پدرانهو توانس

های موسسان دور بزنند و شخصیت مستقل  در هیات

روزی و  این بود که شبانه. خودشان را بسازند

های  ناپذیر ارتباط گرفتن با کارگران بخش خستگی

کارگرانی که . مختلف شرکت واحد را آغاز کردند

از دل . ها بود به شرایط موجود خو کرده بودند سال

سندیکای کارگران شرکت واحد »چنین تالشی بود که 

 .سر برآورد« اتوبوسرانی تهران و حومه

کارگران شرکت واحد چنان پر شور از منافع  

ی سترون شده  طبقاتی خود به دفاع برخاستند که جامعه

در مقابل چشمان جامعه، کارگرانی که نه . حیران ماند

های  و نه انگیزهی سیاسی بودند  کادرهای ورزیده

ایدئولوژیک و ایمانی داشتند برای دفاع از حقوق 

کارگرانی که در جمعیتی . ی خود به میدان آمدند اولیه

صدها نفره، روز برگزاری مجمع عمومی سندیکا، 

های سفت و سخت انتظامی و امنیتی را دریدند، از  حلقه

دیوارهای دفتر سندیکا که در آن را بسته و قفل زده 

 . ، باال کشیدند و در حیاط سندیکا رای دادندبودند

این کارگران منصور اسالو را مانند پدر خودشان 

آنها دیده بودند که منصور چگونه در . دوست داشتند

. برابر قدرت حاکم ایستاده است تا حق آنان را بگیرد

پس بیهوده نبود که از درون صندوق انتخاباتی نام 

را در مقام ریاست هیات منصور اسالو بیرون آمد و او 

ی  ی سندیکا نشاند و بیهوده نبود که خانه مدیره

ها، آنگاه که به حمایت و هدایت اشباح امنیتی  کارگری

به دفتر سندیکا حمله کردند، زبان منصور را به تیغ 

 .بُر بریدند موکت

ی سندیکا که تشکیل شد کارگران  هیات مدیره

. ر خود رفتندشرکت واحد نفس راحتی کشیدند و پی کا

حاال سندیکا پدرانی داشت که به جای آنها مبارزه را 

. هیات مدیره نیز در آماج قرار گرفت. بردند پیش می

دانستند و  نهادهای انتظامی و امنیتی حاال به خوبی می

هایشان به آنها گفته بودند که برای  کارگران با رای

اخراج و آزار و بازداشت باید سراغ چه فهرستی 

همه در تالش بودند . دیگران نیز بیکار ننشستند. ندبرو

با سندیکای کارگران شرکت واحد که حاال در قالب 

اعضای هیات مدیره تجسد یافته بود، تماس بگیرند تا از 

ی سیاسی خود  ای برای امروز و آینده این ارتباط توشه

ی کارگر،  از دفتر هاشمی رفسنجانی تا خانه. بیاندوزند

هایی که  حتا لنینیست. ها نولیبرال ها تا از چپ

های منسجم سرخ را در درون  خواستند هسته می

واحدهای کارگری سازمان دهند به دنبال ردی از 

کارگران شرکت . گشتند گری در هیات مدیره می انقالبی

 .واحد فراموش شده بودند

ی سندیکا اما در تالش بود ارتباطش را  هیات مدیره

برگزاری . د حفظ کندبا کارگران شرکت واح

های عمومی در راستای چنین هدفی بود که انجام   نشست

هرچند کارگران دیگر مانند سابق در آن . گرفت می

حضور نداشتند اما هنوز چنان بود که پدران یقه چرک 

بهمن تیر  6اعتصاب . ای داشته باشند سندیکا، بدنه

در شرایطی که منصور . خالص را به بدن سندیکا زد

ی دو روز پیش از  لو در زندان بود و در فاصلهاسا

 7563بهمن  1و  8اعتصاب، یعنی پنجشنبه و جمعه 

تمامی اعضای هیات مدیره در دفتر دادگاه انقالب یا در 

هایشان بازداشت شدند، بدن سندیکا  خیابان و خانه

کارگران . آخرین تالش را برای زنده ماندن کرد

شان را خاموش های بهمن اتوبوس 6اعتصابی صبح 

ی زندان اوین و  کردند و دسته دسته روانه

 .های دیگر شدند بازداشتگاه

از این پس بود که کارگران برای حفظ خودشان 

هیات . ی مبارزه را به پدران مبارز سندیکا سپردند ادامه

مدیره که تنها ماند اختالفات داخلی درون آن اوج 

ی جایگاه پدر محبوب سندیکا، جایگاه. گرفت

کننده بود که دیگر اعضای هیات مدیره  وسوسه

خواستند آن را در قلب و ذهن کارگران تصاحب  می

منصور که . نبرد پدران. نبرد با پدر آغاز شد. کنند

ی زندان شد و همه دانستند که  برای چندمین بار روانه

ها بیرون آمدنی در کار نیست،  دیگر به این زودی

اش، ابراهیم  و همراه دیرینهی او به یار  جایگاه پدرانه

 . مددی رسید

ی کاریزماتیک منصور را در  مددی هرچند اتوریته

میان کارگران شرکت واحد نداشت اما به سبب آبدیده 

ی سندیکایی  ی مبارزات چند ساله شدن در تجربه

ی  کننده توانست حضور خودش را در جایگاه پدر هدایت

یز در پی رفیق این بود که مددی ن. سندیکا تثبیت کند

این . اش به زندان رفت تا سندیکا بی پدر شود قدیمی

روزها سندیکای شرکت واحد نام مستعار هیات 

کند از یک نام دفاع  ای است که هنوز تالش می مدیره

ای که دیگر آنقدر بی آزار شده است  هیات مدیره. کند

که هر از چند گاه خبرگزاری کارگران ایران، همان 



بسته به چاقوکشانی که زمانی زبان پدر خبرگزاری وا

سندیکا را بریده بودند، با یکی از اعضای آن مصاحبه 

 .سندیکای بی پدر، سندیکای بی خطری است. کند
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کارخانجات هفت تپه که رو به تعطیلی رفت، 

ها بود حقوقی دریافت نکرده بودند  کارگرانی که ماه

ود دفاع ای سخت شدند تا از حقوق خ درگیر مبارزه

ها را به خود خیره کرده  ی نگاه جنوب حاال همه. کنند

کردند و در مقابل  کارگران پی در پی اعتصاب می. بود

ی آنها مسیر خود  مبارزه. شدند نهادهای دولتی جمع می

را از دل تهدیدهای مداوم نهادهای امنیتی و انتظامی 

 .رفت گشود و پیش می می

عمومی تمامی  های کارگران با برگزاری نشست 

پس از . اندام کارخانه را درگیر مبارزه کرده بودند

چندی خانواده و آشنایان کارگران نیز بخشی از این 

های شهر جاری شد و از  مبارزه در خانه. اندام شدند

نهادهای سرکوب حاال با . ها کشیده شد آنجا به خیابان

رو شده بودند که سرکوب آن کار  بدنی رو به رشد روبه

ها را  کارگرانی که در نهایت گستاخی راه. ای نبود ادهس

. شدند بستند و از تهدیدهای موجود هراسیده نمی می

های مکرر مذاکره به  هم هیات« کارشناسان کارگری»

سوی هفت تپه گسیل کردند تا از دل این مبارزه چیزکی 

« سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه». بسازند و ساختند

ی سندیکا را نمایش دادند  ی هیات مدیرهاعضا. متولد شد

کارگران هفت . و آنها را به جلسات پالتاکی هم کشاندند

این سندیکا نیز درست همان . تپه پدردار شده بودند

روندی را طی کرد که سندیکای کارگران شرکت واحد 

وار میان  ی اندام برآمدن پدران آن رابطه. طی کرده بود

ارگران با شهر را بر هم خود کارگران و نیز میان ک

چندی . ی کار بودند ها حاال دیگر آزموده امنیتی. زد

ی زندان شدند و  نگذشت که پدران سندیکایی روانه

تر از  ی کارگران هفت تپه، کوتاه قصه. بازی تمام شد

 .کارگران شرکت واحد بود
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از پیوند میان « ی کارگران اخراجی و بیکار اتحادیه»

بنا بود هر . شکل گرفت« ها انقالبی»و ها  سندیکالیست
. کارگری که اخراج شده یا بیکار است به این اتحادیه بپیوندد

توافق کرده بودند که با تعداد « ها انقالبی»ها و  سندیکالیست

ها و  زیادی از کارگران اخراجی و بیکار در شهرستان

تهران تماس بگیرند و آنان را حول منافع مشترک طبقاتی 

گیری  ی موجود در شکل امکانات بالقوه. دهی کنندسازمان
. ها آغاز شد تماس. زده کرده بود چنین تشکلی همه را هیجان

ها رفتند تا با  اعضای هیات موسس اتحادیه به شهرستان

رویای جمعی . کارگران اخراجی و بیکار تماس بگیرند
موسسان آن بود که در زمان اعالم موجودیت اتحادیه، نام 

مختلف پای بیانیه باشد تا هم قدرت اتحادیه را به  چند شهر

رخ بکشاند و هم کارگران اخراجی و بیکار شهرهای دیگر 

 . یابی تشویق کند را به تشکل
تصمیم « ها انقالبی»با نزدیک شدن اول ماه می اما 

هنوز یک ماهی بیشتر . گرفتند مجمع عمومی برگزار کنند

تا آنجایی که موسسان  ها نگذشته بود و هنوز از آغاز تالش
های درونی  بحث. در نظر داشتند راه بسیار مانده بود

اعالم کردند که در هر « ها انقالبی». موسسان باال گرفت

رفقای »صورت مجمع عمومی را برگزار خواهند کرد و 
اند آمادگی برگزاری مجمع عمومی  هم اعالم کرده« کردستان

هیات موسس قهر برخی از اعضای . در کردستان را دارند

کردند و اطالع دادند که در مجمع عمومی شرکت نخواهند 

های داخلی نشان داده بودند با  برخی دیگر که در بحث. کرد
برگزاری زودهنگام مجمع عمومی مخالفند، تصمیم گرفتند 

آنها امیدوار بودند با حضور در . در آن حضور داشته باشند

ر این مجمع از هایشان د مجمع عمومی و پیش بردن بحث
در . اعالم موجودیت زودهنگام اتحادیه جلوگیری کنند

آور این افراد نیز مانند  انگیز و اعجاب ماجرایی هیجان

دیگران از طریق نشریات مطلع شدند که مجمع عمومی 

ی آن برگزیده  اتحادیه برگزار شده و اعضای هیات مدیره
 .اند شده

آن مانند ای در کار بود که پدران  حاال اتحادیه

« سندیکالیست»ها،  ای ها و هفت تپه شرکت واحدی

این . «انقالبی»ای در کار بود با پدرانی  اتحادیه. نبودند

. ها حتا نخواستند که دست به سرکوب بزنند بار امنیتی

ای که پدران بر راس آن نشسته بودند  جمع چند ده نفره

های متعدد که به کار انتشار در  پس از صدور بیانیه

آمد نام خود را تغییر دادند  های پوچ می نشریات و تبلیغ

« ی کارگران آزاد ایران اتحادیه»و از آن پس با امضای 

نویسی به  یک ماشین بیانیه. بیانیه صادر کردند

 .ای دیگر افزوده شده بود نویسان حرفه بیانیه

4       _ 

کرتیه  86آن زمانی که دانشجویان شورشی در می 

ی  ختیار گرفتند و تمام نظم حاکم بر جامعهالتن را در ا

فرانسوی را به چالش کشیدند، پدران حاکم بر 

های کارگری درست مانند پدران حاکم بر حزب  اتحادیه

کمونیست و سوسیالیست به تمسخر و تخریب فرزندان 

، رهبر کمونیست «ژرژ سگوی». شورشی برخاستند

ران ی سراسری کارگ ، بزرگترین اتحادیه«ت. ژ. ث»

های متعدد علیه دانشجویان شورشی  فرانسه در مصاحبه

های بوروکرات  چشم. و رهبران آنها موضع گرفت

دید که کارگران فرانسه هرچند با  ی سگوی اما نمی شده

کارگران به . اند فاصله اما به این موج انقالبی پیوسته

ها  های کار و کارخانه نهضت سراسری اشغال محل

خواستند که  ران جنبش کارگری نمیپیوسته بودند و پد

اوج ماجرا آنگاهی بود که در . این واقعیت را ببینند

قدرت سیاسی به شورایی مرکب « نانت»شهر کوچک 



از کارگران و دانشجویان منتقل شد و قدرت مرکزی 

 .دولت فرانسه دیگر هیچ کنترلی بر آن نداشت

دار جنبش کارگری که حاال  پدِر بزرگ و سابقه 

دید، ناگهان  ها می دانش را در صفوف شورشیفرزن

می به  75موضع عوض کرد و در تظاهرات بزرگ 

ی  او در کنار پدران سرافکنده. دانشجویان پیوست

دیگر، در کنار فرانسوا میتران، گی مولر و والدک 

روشه خودش را آماده کرد تا بر اساس یک سنت 

در  اما. پذیرفته شد در صف اول تظاهرات قرار بگیرد

شرایطی که صف اول تظاهرات از دانشجویان تا 

ای مانند دانیل کوهن بندیت، آلن  دیروز ناشناخته

ژیسمار و ژاکوب ساواژو تشکیل شده بود، او و پدران 

دیگر به صفوف میانی تظاهرات رانده شدند تا بدانند 

آنها از نگاه . ی آنها از کف رفته است جایگاه پدرانه

بیش « تالینیست آشغال کلهاس»ها یک مشت  شورشی

های چرکشان را در گره خوردن  کسانی که یقه. نبودند

ی قدرت سیاسی حاکم بر فرانسه  به بخشی از چرخه

ی خود  های سفید از جایگاه پدرانه شسته بودند و با یقه

 .راندند بر جنبش کارگری فرمان می
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های فرو  فروپاشی دیوار برلین یکی از آخرین پرده

اژدهای سرخی بود که شرق اروپا را در اختیار ریختن 

در غیبت قیم . تافت داشت و هیچ تمردی را برنمی

بزرگ بود که هجوم به دستاوردهای مبارزات چند ده 

ها  چپ. ی کارگر آغاز شد ها و طبقه ی سوسیالیست ساله

دانستند چگونه تکلیف خود را با محو  البته هنوز نمی

روشن کنند اما این را « سوسیالیسم عملن موجود»شدن 

دانستند که باید از دستاوردهای اجتماعی  به خوبی می

های راست در برابر مقاومت جامعه،  دولت. دفاع کنند

های کارگری  مقاومتی که بخشی از آن را اتحادیه

سازمان داده بودند، کاری از پیش نبردند و به ترتیب 

در، گرهارد شرو. های چپ دادند جای خود را به دولت

ها و سبزها به  بر راس ائتالفی از سوسیال دموکرات

ی  دولتی که مورد پشتیبانی بی شائبه. قدرت رسید

ی  های کارگری به ویژه اتحادیه رهبران اتحادیه

و رییس آن « ب. گ. د»سراسری کارگران آلمان، 

 .میشائیل زومر بود

خواستند  ها می همین دولت بود که آنچه راست 

تحدید حقوق . ا نتوانستند را انجام دادانجام دهند ام

کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، پناهندگان و 

مهاجرین و بیکاران به دستان سرخ و سبز دولت 

های  ائتالفی شرودر و با پشتیبانی رهبران اتحادیه

ها برای نجات  سوسیال دموکرات. کارگری پیش رفت

ند و اقتصاد، حقوق اجتماعی را مورد هجوم قرار داد

ی شصت و هفتاد  سبزها، همان دانشجویان شورشی دهه

که حاال سر عقل آمده بودند، در بالکان و افغانستان 

ی «پیشگیرانه»های  با جنگ« صلح»برای دفاع از 

های  پدران یقه سفید اتحادیه. امپریالیستی همراه شدند

کارگری که شریک قدرت بودند در کنار دولت ائتالفی 

جامعه را با نگاهی خونسرد نگاه ماندند و جراحی 

 .کردند
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ی طبقاتی بی معناست؟ این همان چیزی  آیا مبارزه

. خواهد آن را باور کنیم است که نظم مسلط از ما می

 های کارگری  آنها با ردیف کردن پدران حاکم بر اتحادیه

خواهند  های ضد انقالبی آنان از ما می اندیشی و مصلحت

 . تضاد طبقاتی را فراموش کنیم ی طبقاتی را، مبارزه

در چنین وضعیتی « جنبش کارگری»پدرکشی در 

است که به معنای بازگرداندن ماهیت مبارزاتی به این 

ی جمعی طبقاتی در برابر  دفاع از اراده. جنبش است

سپردن اختیار مبارزه به پدران خوب و زحمتکش یقه 

چگونه اند  چرک، پدرانی که در بلندای تاریخ نشان داده

. پوش و یقه سفید تبدیل شوند توانند به پدرانی خوش می

پدرانی که بریدن آنها از منشا طبقاتی خودشان در پیوند 

ی  ی آنها بر جنبش کارگری، مبارزه ی پدرانه با سلطه

اگر جنبش . کشاند طبقاتی را به مسلخ سازش طبقاتی می

تواند و  کارگری هنوز آن نیروی انقالبی است که می

خواهد که وضعیت موجود را تغییر دهد، ابتدا باید  می

ای برای  مبارزه. ای درون طبقاتی را آغاز کند مبارزه

ای برای قتل پدران در  مبارزه. یابی بدون پدران تشکل

برای »خواهد  ای که می های استوار طبقه ی گام آستانه

 .بشود« خود



 زمین در تنگنای قدرت
 امین حصوری

 اری و ابزاری شدن علمی عقل ابز غلبه -1

چرخد و به سرعت دور  مادر به دور خود می

گردد، در مسیر چند میلیون  شود و دیگر بار بازمی می

ی چرخاِن کهنسال، نسل در  فرزندان بر گهواره! ساله

نسل بالیدند؛ تا سرانجام با خیال وقوف بر معمای 

چرخش بی پایان و اسرار حیات فانی خود، در جشن 

از . شان، مادر را مایملک خود اعالم کردند بلوغ نارس

ها و ستیزهای  آوردگاه رقابت« زمین»آن پس 

ها  سودپرستانه شد تا با هر جهشی در سیر کیفی رقابت

ی مادِر انکار شده  ای بر چهره و ستیزها، خراش تازه

ها پیوسته است؛ آنچه  اینک مادر به افسانه. ثبت شود

ان پرتوان علم با هست واقعیت خامی است که در دست

شود تا  اش گرفته می عصاره( تکنولوژی)انبر فناوری 

به شکل سود به انبان فرادستان زمین سرازیر شود و 

همان کیمیایی است که بازتولید خودش و تداوم « سود»

 . کند امر فرادستی را تضمین می

مقارن با تولد ( با اندکی بیش و کم)تولد علم جدید 

در دیالکتیک شومی که رشد آن دو داری بود و  سرمایه

بسته  کرده بود، هر دو به سرعت  را به یکدیگر هم

فربه شدند؛ اما این درهم آمیختگی و امتزاج در مسیر 

تکامل تاریخی علم نوین و 

داری، به زودی به  سرمایه

تسلط یکی بر دیگری 

انجامید و علم با تمام 

که )بخشی  های رهایی داعیه

 آن را از پیروزی بر

حاکمیت دیرین الهیات به 

و نیز به رغم ( یادگار داشت

های دایر بر  فرض پیش

اش، به  استقالل و بی طرفی

ابزار دست سرمایه بدل شد 

تا آن یک با سهولت بیشتری 

به بیان . زمین را فتح کند

دیگر علم که زمانی زمینیان 

را از تسلط بی منازع 

خدایان آسمانی و مذاهب 

زودی  کهن رهانیده بود، به

ی  در خدمت گسترش سلطه

 .خدایان زمینی و مذاهب مادی نوین درآمد

 

ی تاریخی  که هم مقدمه)ی استعمار در دوران اولیه

داری و هم  گیری بسترهای مادی ظهور سرمایه شکل

فاتحان، ( ی آن بود عامل موثری در تسریع رشد اولیه

های نو روانه  نخست مسیونرهای مذهبی را به سرزمین

ی خود  دند تا به این ترتیب اغراض سودمدارانهکر می

داری در مسیر  بعدها سرمایه. را در لفافه قرار دهند

ی  و گسترش سلطه( سازی اجباری جهانی)جهانی شدن 

و توجیهات علمی استفاده کرد « علم»خود از پوشش 

که با مناسبات تاریخی جدید سازگارتر است و ( کند می)

ب نوین جهانی، جایی به عنوان وجه مهمی از مذه

 . گذارد برای مخالفت باقی نمی

بریم که از یک سو  ای به سر می اکنون در دوره

برای ترغیب مردم به مصرف فالن کاال و فرآورده، در 

های  ها و فاکت تبلیغات مربوطه انبوهی از استدالل

جدا از اینکه در خود فرآیند )گردد  علمی عرضه می

ایش ضریب تاثیرگذاری عرضه کردن نیز، برای افز

های مختلف دانش در ساخت این  در مخاطب، از شاخه

و از سوی دیگر ( گیرند ای بهره می تبلیغات چند ثانیه

ی دنیا  برای آنکه ضرورت تهاجم نظامی به فالن نقطه

کنند  هایی استناد می را به همگان بقبوالنند، به گزارش

و  متعدد بر اساس شواهد« کارشناسی»های  که تیم

به عبارتی همه چیز . اند مدارک مسلم گردآوری کرده

های  شود که در روش ای مدون می کمابیش به گونه

یعنی زبان علم ! علمی برای اثبات درستی یک فرضیه

کنندگی مطلق بدل  ی مجاب به زبان جهانی با شاخصه

 .شده است

کنندگی  گیری از جهانشمولی خصلت مجاب با بهره

های مختلف  متخصصین در حوزه علم، خیل انبوهی از

یا « بهینه»شوند تا فروشی  علمی به خدمت گرفته می

از مدیران اقتصادی : تدارک دیده شود« بهینه»تهاجمی 

گیری از  با بهره)و متخصصین تبلیغات و بازاریابی 

ای در  های مشاوران حرفه متدهای مدرن و تیم

تا ( های گوناگون حوزه

ها و  طراحان ماهواره

ها و رزمناوها و  موشک

های الکترومغناطیسی  بمب

شناسان و  و حتی مردم

های علوم  آکادمیسین

انسانی که با رواج 

ی  های مدرن، زمینه جنگ

جدیدی برای کاربرد دانش 

خود و همزمان محک 

زدن و بسط و ارتقای آن 

و طرفه آنکه . (1)اند یافته

های بهینه، با حفظ و  جنگ

های  بسط هژمونی قدرت

خود در خدمت  بزرگ،

گسترش قلمرو بازار و 

تسهیل و تضمین دراز 

 .(2)قرار دارند« بهینه»مدت فروش

ترین تجلی  داری به سان عام از سوی دیگر سرمایه

در دوران متاخر، برای حفظ و « قدرت»دستگاه 

ی خویش مهار علوم مدرن را به دست گرفت و  توسعه

ای از  هبه مثابه مصداق برجست« علم ابزاری»بدین سان 

، تا به (3)ی تاریخ نهاد پا به عرصه« عقل ابزاری»

های تخصصی  جای خود را به شاخه« حکمت»تدریج 

های کاربردی  بی شماری دهد که احاطه بر هر  و دانش

اینک . کند ها عمری را طلب می یک از این شاخه

های  های پرشمار با تقسیم کار دقیق و هزینه دانشگاه

پرورِش انبوه متخصصان  دار آور، عهده سرسام



های نوین دانش هستند تا نیاز بازار کار به نسل  شاخه

البته همزمان . نوینی از کارگران متخصص تامین گردد

گفتمان مسلط از کار علمی چنان تصویر پاکیزه و 

های  ها برای کسب جایگاه ای ساخته است که آدم اسطوره

 ها، هر گونه زحمت و علمی و تحصیل در دانشگاه

خرند و به خود  ای را به رغبت به جان می هزینه

که عمر خود را صرف گسترش قلمرو  بالند از این می

 . اند دانش کرده

 آدمی در تنگنای قدرت/ زمین در تنگنای آدمی  -2

در چنین دنیایی با فاعلیت تام عقل ابزاری که 

محوری  های علم واقعیِت عبوِس سودمحورِی آن با داعیه

شود، و هر نقدی بر بنیادهایش با  سازی می انبه دقت پنه

ر غی»های ایدئولوژیک بودن، اتوپیایی بودن و  برچسب

های بزرگ و  بودن توسط کارپردازان رسانه« علمی

شود،  های تربیت شده به حاشیه رانده می آکادمیسین

انتظار نابه جایی است که به طبیعت حرمت نهاده شود؛ 

در چنین سیستمی نگاه به عکس کامال بدیهی است که 

غالب به طبیعت هم واجد همان خصلت ابزاری و 

سودمحورانه باشد؛ در قالب این نگاه ابزاری نه تنها 

ی آن  های شکننده حفظ طبیعت به خاطر یکتایی و زیبایی

فاقد اهمیت است، بلکه ( و یا حق حیات سایر جانداران)

های حفظ محیط طبیعی به منظور  حتی ضرورت

ای که ضامن  سیاره –های زیستی  اندن تعادلبرقرار م

و . شوند تداوم بقای نوع بشر است هم نادیده گرفته می

داری  این یکی دیگر از تناقضات ساختاری مهم سرمایه

است؛ به این معنا که این نظام نه تنها بر خالف 

هایش قادر به تامین آسایش و رفاه همگانی و  داعیه

داری عالوه بر  ایهدر واقع سرم)حقوق بشر نیست 

های وسیعی خود  ادی، در پهنهصاستثمار و نابرابری اقت

های ستم اجتماعی و نقض  مسبب بازتولید چرخه

، بلکه برای حفظ بقای (سیستماتیک حقوق بشر است

خود که وابسته به تداوم کسب سود و الجرم رشد 

گرایی است، به تدریج زمین را از ملزومات  مصرف

تواند  ای که گاه می تنها نقطه. اختحیات تهی خواهد س

های تولید و توزیع و مصرف را اندکی  چرخش چرخه

های  های بحرانی در شاخص کندتر کند، بروز وضعیت

محیطی و اقلیمی است، که البته در چنین  -زیست

بینی مفرط هم  ساختار معیوبی که به بیماری نزدیک

به  مبتالست، حتی این گونه هشدارهای جهانی و رسیدن

مهمترین . مرزهای بحرانی هم  چندان بازدارنده نیستند

شاهد این مدعا واکنش نظام قدرت جهانی به هشدارهای 

مربوط به بحران گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمِی 

است؛ به رغم ( اش های کنونی بر اساس طلیعه)پیامد آن 

ای که این  ای بسیار، در طی سه دهه هیاهوی رسانه

محیطی  –ی جدی دانشمندان زیست  غهموضوع به دغد

 Earthهای علوم زمین  و سایر شاخه)و اقلیم شناسان 

sciences ) داری  بدل شده است، هنوز اقتصاد سرمایه

از مسیر ( های متروپل دولت)اش  با کارپردازان سیاسی

برای نمونه . ویرانگر خود قدمی پا پس ننهاده است

: اشاره کرد توان به شکست نشست جهانی کپنهاک می

آنچه موجب گردید تا گفتگوهای کپنهاک به رغم 

تبلیغات فراوان و امیدهای بسیار بی سرانجام ختم شود، 

در یک نگاه کالن آن بود که اقتصاد سودمحور قادر 

خیر »نیست از منظر ضرورت جهانی و یا برای تامین 

. پوشی کند های خاص خود چشم ، از ضرورت«همگانی

ی  گونه گفتگوها عموما به عرصهاز همین رو این 

های بزرگ یا  کشمکش و جداِل بی انعطاِف میان دولت

جهانی بدل  ی ی سرمایه های عمده نمایندگان قطب



 .(4)شود می

   

در این میان جایگاه دانشمندان و پژوهشگران در 

ترین حالت تنها رصد «خوشبینانه»شرایط حاضر در 

 .تکردن خطرات و گزارش دادن مشاهدات اس

از این منظر که در بسیاری موارد « خوشبینانه»]

گیری موضوعِی تحقیق نیز توسط نهادهایی که  جهت

های تحقیقاتی را به عهده دارند،  حمایت مالی پروژه

حتی در . گیرد شود یا تحت تاثیر قرار می تعیین می

های زیست محیطی نیز در مواردی مسیر و  عرصه

ی برای اثبات یا رد گیری تحقیقات به طور سفارش جهت

شود؛ در این مورد به طور  فالن فرضیه سامان داده می

های تحقیقاتِی  مشخص در آمریکا تاکنون برخی پروژه

معطوف به انکار روند گرمایش زمین، از پشتیبانی 

به این ترتیب .[ اند مالی بنیادهای قدرت برخوردار بوده

به های علمی هر چند هم قاطع و هشداردهنده،  یافته

های  گیری تنهایی و به خودی خود تاثیری بر جهت

« زمین»ی رفتار بشر با  زیست محیطی کالن و نحوه

ندارند؛ چرا که نهادهای علمی و دانشمندان نقشی در 

هم « حق ویژه»ها ندارند و این  گذاری این گونه سیاست

همانند بسیاری از دیگر حقوق جمعی ما، در انحصار 

 .نهادهای قدرت است
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داری در جایگاه پدر اعظم، مقدرات زندگی  سرمایه

جمعی ما و حتی دنیای درونی ما را در دست گرفته 

ی زمین را هم بی هیچ پروایی از محدودیت  است و پهنه

، (اکوسیستم)های حیاتی  منابع، یکتایی چرخه

ناپذیر بودِن  زگشتها، با ناپذیر بودِن برخی آسیب ترمیم

های  برخی تغییرات و اثرات مخرب آنها بر تعادل

های خود قرار داده  ی ترکتازی زیستی و اقلیمی، عرصه

های خود  ی برنامه گرایی را سرلوحه و رشد مصرف

آسا در درون و  مراکز صنعتی غول. قرار داده است

نظامی،  –های عظیم صنعتی  مجاورت شهرها و مجتمع

خص ابرساختاری است که خود را های شا جلوه

. بندی برای جوامع انسانی قلمداد می کند ترین قالب غایی

باید در نظر داشت که چنین سیستم کالنی که 

دربردارنده و حافظ ساختار مناسبات کنونی حاکم بر 

جوامع است، حتی اگر فرضا زمانی به طور جدی با 

د ی حفظ زمین و انتخاب راهکارها مواجه گرد دغدغه

اش کمابیش  بینی ذاتی فرضی که با توجه به نزدیک)

، ناچار خواهد بود میان بقای خود و بقای (محال است

زمین، یکی را برگزیند؛ دقیقا از همین روست که این 

نظام در رویارویی با اعتراضات عمومی و 

های  های فعالین و گروه های مستمر شبکه افشاگری

بحران زیست  گویی به طرفدار محیط زیست، پاسخ

( اش های ساختاری سایر بحران ندهمان)محیطی را هم 

های سطحی و مقطعی، مدام به  حل هبا توسل به را

ضمن اینکه در دنیای واقع و در عمل، . افکند تعویق می

هایش را هم با هجوم  داری تعویق سایر بحران سرمایه

( در کنار تهاجم بیشتر به نیروی کار)بیشتر به زمین 

 .(5)بخشد میسامان 

 

ی این  ی شوِم سلطه اگر بر این باوریم که چنبره

پدرخوانده، سرنوشت محتوم زمین و زمینیان نیست و 

بایست گسسته گردد، پیش از هر چیز الزم است از  می

ی تو در تویی که تار و پودهای این بافت  میان شبکه

ی آن  اند، بندهای اصلی نگهدارنده مخوف را در هم تنیده

رسد که بازشناسی  در این میان به نظر می. ناسیمرا بش

های رایجی که در  توهمات همگانی و اسطوره

شوند، اهمیت  های غالب پرداخته و بازتولید می گفتمان

پردازی از  یکی از این توهمات، اسطوره. ای دارد ویژه

برخی . علم و تاثیرات آن بر روند تاریخی است

 :رتند ازی چنین توهماتی عبا مشخصات عمده

ی علم که در قالب مفاهیم عامی  استقالل حوزه _

علم و دانش در )شود؛  نمایان می« دانش بشری»چون 

هایش  تمامی شاخه

بدون شک دستاورد 

ی  های بی وقفه تالش

های متوالی است  نسل

و از این لحاظ میراث 

مشترک بشری است؛ 

اما این به معنای آن 

نیست که این میراث 

طور هم اکنون به 

بالفعل متعلق به بشر 

و در خدمت نیازهای 

از (. جمعی اوست

چنین منظری 

کارعلمی ( اشتغال به)

فی نفسه ارزشمند 

است و محققان و 

دانشمندان به این 

واسطه قشری منزهند 



که جز در برابر علم، در برابر مرجع دیگری 

 .   مسوولیت ندارند

این تصور که تکامل دانش بشری به خودی خود  _

. به تدریج مشکالت کنونی بشر را حل خواهد کرد و

چنین باوری ضمن آنکه متکی بر مستقل دانستن 

ی علم از مناسبات قدرت و یا قایل بودن به  حوزه

های نهادین و  تاثیرگذاری مجامع علمی در حوزه

های عمومی است، همچنین ریشه در  گزاری سیاست

مل را درکی خطی و متافیزیکی از تاریخ دارد که تکا

روندی اجباری و مستقل از عمل انسانی و شرایط حاکم 

ی  این امر در واقع در ادامه. داند بر جوامع می

ی چارلز  گرایانه های تکامل هایی است که  اندیشه سنت

به ( شناسی زیست)ی طبیعی  داروین را از حوزه

از . اند های تاریخ و اجتماع بسط و تعمیم داده حوزه

داری  ناپذیِر علم به سرمایه جتنابچنین منظری رشد ا

 ها و ها، بحران یاری خواهد داد تا بر نارسایی

اش فایق آید و دنیای بهتری را تدارک  های کنونی شکاف

سوی دیگر اما دیدگاهی است که متاثر از . ببیند

ی رزا لوکزامبورگ، حرکت به سمت بربریت و  اندیشه

های  راه را هم  یکی از( گیریم از نوع مدرن)قهقرا 

سرنوشت بشر از . ]داند پیش روی سرنوشت جوامع می

 [.یا سوسیالیسم و یا بربریت: دو حال خارج نیست

ای از تاریخ الزاما  این تصور که ما در هر دوره _

معیار چنین . های پیشین قرار داریم فراتر از دوره

قضاوتی این درک عامیانه است که ما از نظر سطح 

و غیره در « مصرف»و کیفیت دانش علمی و فناوری 

اما معیار . ی باالتری از گذشته قرار داریم مرتبه

ی مقاطع تاریخی از نظر پیشرفت یا پسرفت  مقایسه

جوامع « امکانات موجود»تواند به سادگی سطح  نمی

ی  تر این باشد که هر دوره بینانه شاید معیار واقع: باشد

تا چه  تاریخی با توجه به مجموعه امکاناِت موجودش

حد در عمل به مشکالت و نیازهای دیرین بشر پاسخ 

اگر از این زاویه به موضوع بنگریم خواهیم . دهد می

ی گذشته پسرفت  دید که جهان بشری نسبت به چند دهه

چون امکانات علمی و تکنیکی نسبت به : داشته است

گذشته بسیار متحول شده است، اما مشکالت عام بشری 

ای هم  اند، بلکه مشکالت جدی تازه تهنه تنها کاهش نیاف

 !بر آنها افزوده شده است؛ نظیر بحران زیست محیطی

تا جایی که به . تصور جامع و  کامل بودن دانش _

موضوع این نوشتار یعنی زمین و بحران زیست 

محیطی مربوط است، باید گفت تقسیم کار بسیار دقیق و 

به های علمی و قداست دادن  فزاینده میان حوزه

مرزهای آن، همواره مانع از آن شده است که ارتباط 

ی کالن زیست بشر  میان بحران زیست محیطی با شیوه

ی تولید اقتصادی، الگوهای  بر این سیاره، نظیر شیوه

های  ها یا آموزش مصرف و غیره، موضوع پژوهش

این کوررنگی علمی نه تنها به خاطر . آکادمیک باشد

ی مناسبات قدرت بر آن  عدم استقالل علم و سیطره

ی نگرش رایج  است، بلکه بخشی از آن ناشی از شیوه

تعهد به )به امر پژوهش است، که پرداختن به جزئیات 

را مقدم بر یافتن ارتباطات و تاثیرات ( تقسیم کار مقدس

بر این اساس تصور .  انگارد های کالن می متقابل حوزه

ارائه جامع و کامل بودِن تصویری که علم به ما 

دهد، همانند تصور بی طرفی و استقالل آن، به توهم  می

به ویژه اگر در نظر بگیریم که . زند و اسطوره پهلو می

در قالب نهادهای آموزشی و )در نهایت مناسبات قدرت 

ی محتوای باورهای  تعیین کننده( ای های توده رسانه

 .علمِی فراگیر شده هستند

ای به نام  در پدیدهدر پایان شاید تعمق و بازنگری 

ی  ی مواجهه تصویر بهتری از نحوه« اکوتوریسم»

بحران )هایش  ترین چالش دنیای کنونی با برخی از مهم

ترسیم ( نابرابری اقتصادی و بحران زیست محیطی

از اکوتوریسم به عنوان راهکاری مدرن و : کند

شود که هم به اقتصاد کشورهای در حال  یاد می« بهینه»

انید کشورهای پیرامونی در مدار جنوبی بخو)توسعه 

رساند و هم این  یاری می( جغرافیای سیاسی زمین

شان ترغیب  کشورها را به حفظ محیط زیست طبیعی

اما در واقع چنین راهکاری بدون پرداختن به . کند می

های فقیر ماندِن کشورها و نیز دالیل  ها و زمینه ریشه

به طور ضمنی ی محیط زیست،  واقعی تخریب فزاینده

کند نابرابری میان کشورها را به  از مردم دعوت می

ساِز بخشی «جذابیت»هاِی «تفاوت»رسمیت بشناسند، تا 

ای برای ساکنان  ی زنده از دنیا به صورت عناصر موزه

بخش ثروتمند دنیا درآید و در عوض اقتصاد این 

. ی سر بازدیدکنندگاِن مرفه زنده بماند کشورها از صدقه

بندی  اهکارعالوه بر رسمیت دادن به درجهاین ر

ها و جوامع، به خوبی درک کلکسیونِی دنیای  انسان

ی محیط زیست را هم به نمایش  داری از مقوله سرمایه

بندی  نظیر چنین تصویری از دنیای درجه. گذارد می

را در آغاز « طبیعت»های  مند به جلوه هی عالق شده

اش  اثر جاودانه ی سی میالدی آلدوس هاکسلی در دهه

آوری  به روشنِی دهشت( 5)« انگیز نو دنیای شگفت»

ی  در آنجا هم بخشی از دنیا به واسطه. ترسیم کرده بود

ای  ی طبیعِی زنده ماندگی مفرط، به صورت موزه عقب

با خواندن این . آید برای مردمان بخش متمدن در می

که زمانی رزا لوکزامبورگ « بربریت مدرنی»کتاب، 

به آن را هشدار داده بود، پیش رویتان « عروج»ن امکا

شاید اگر شما هم کمی دقت کنید آوای . شود مجسم می

را بشنوید که با « پدر اعظم»عبوس و حق به جانِب 

دنیای »ناپذیری ما را به ساختن  جدیت خستگی

 .خواند فرا می« انگیز نو شگفت
 :پانوشت

ی کارِی عجیب  البته این حوزه 7

انشمندان علوم انسانی برای د( جنگ)

چندان هم جدید نیست و در واقع قدمتی 

ی آن به پیوند  طوالنی دارد که سابقه

های  تاریخی میان ظهور و رشد شاخه

شناسی،  علمی نوینی چون شرق

شناسی مقارن با  شناسی و زبان مردم

 . گردد گیری فتوحات مستعمراتی بازمی اوج

در واقع بسیاری از دستاوردهای  2

شناسی تاریخی، محصول  ه لحاظ نسبعلمی ب



های نظامی  ضرورت دستیابی به نوآوری

ا حفظ برتری در روند ستیزها و یبرای کسب 

. های میان دول پیشرو بوده است رقابت

در « ای انرژی هسته»ی دستیابی به  نحوه

گیر برای ساخت بمب  های نفس خالل رقابت

از . ی تاریخی تراژدیکی است اتمی، نمونه

یگر دستاوردهای متعدد در علم سوی د

ها، در البراتوارهای  پزشکی و سایر حوزه

تحقیقاتی وابسته به صنایع نظامی نطفه 

که گسترش )اند؛ پیدایش اینترنت  بسته

ی ارتباطات را  کاربردهای آن عرصه

از ( دستخوش تحول کیفی مهمی نموده است

ی  های ارتباطی درونی پنتاگون نمونه دل شبکه

شاید این امِر . در این زمینه است ای برجسته

متناقض نمایی به نظر برسد که آنچه برای 

شود،  ویرانی زمین و بشر تدارک دیده می

تواند برای  خود موجد پیامدهایی است که می

اما در اصل . بهبود زندگی بشر مفید باشد

چندان هم غریب نیست، چون از یک سو علم 

سلب  ترین دستاورد تاریخیِ  به عنوان مهم

با وجود آنکه اینک به ابزاری در )ی بشر شده

جویی و الجرم  خدمت کسب سود و برتری

های  ، حامل پتانسیل(ویرانی بدل شده است

گویی به  درونِی باالیی در نوآوری و پاسخ

نیازهای بشری است و از سوی دیگر به دلیل 

های مختلف علمی،  ها و شاخه پیوند ذاتِی حوزه

ک شاخه، مستلزم رشد رشد و پیشرفت در ی

های جانبی بسیاری است که این اشکال  شاخه

توانند فارغ از اغراض و  جانبی گاه می

ی تحقیق، مفید فایده  های اولیه گیری جهت

گر چه این یک نیز باز در )برای عموم باشند 

ی تولید کاالیی در خدمت روند  چرخه

 (. گیرد سودآوری قرار می

هانی که میراث ج)انحصار بر علم  5

داری بر  اندازِی سرمایه یگانه چنگ( بشر است

داری در طی  سرمایه. های بشری نبود میراث

اش،  های اقتدارجهانی دوران بلوغ و تثبیت پایه

ترین  با قلمداد کردن خود به عنوان شایسته

دار لیبرالیسم، به تدریج انحصار تفسیر  میراث

 های لیبرالیستی را به دست و باز تکثیر اندیشه

های  گرفت؛ و جای شگفتی نیست که آموزه

اومانیستِی مستتر در لیبرالیسم اولیه به تدریج 

هر جا که مقاومت )یا به سرعت ناپدید گشتند 

ی کمتری بر سر برپایی یا  عمومی و مبارزه

حفظ این اصول در جریان بود، این روند 

ناپدید شدن با سهولت و سرعت بیشتری رخ 

یب هم نیست که چنین و به طبع عج( داده است

و نیز ( صادر شده از مرجع قدرت)تفسیری 

نهادمند کردن جامعه بر اساس آن، سراپا 

انگار بوده باشد؛ چرا که  آمیز و منفعت تحریف

های  نهاد قدرت اساسا به حفظ و گسترش پایه

سلطه و اقتدارش گرایش دارد و در مورد 

سود »داری به طور مشخص، کسب  سرمایه

 . اره قطب نمای اصلی بوده استهمو« بیشتر

دولت آمریکا به عنوان قلب  3

های  داری معاصر، که به دلیل ظرفیت سرمایه

ی گاز  اش بزرگترین انتشاردهنده عظیم تولیدی

هم ( دی اکسید کربن)اِی گازکربنیک  گلخانه

پیمان »هست، در دوران بوش از پذیرش 

ی اوباما هم  سرباز زده بود و در دوره« کیوتو

یکی از عاملین ( همراه دولت خلق چین به)

اصلی به بن بست کشیده شدن مذاکرات نشست 

 .کپنهاک بود

ی شاخصی از تهاجم به محیط  نمونه 3

های  طبیعی برای به تعویق افکندن بحران

های  ترین دولت اقتصادی را در رویکرد مهم

ای  اروپایی نسبت به استفاده از انرژی هسته

ی پسرفت  دهنده نشانبینیم که در عین حال  می

راهکارهای جهانی در کاهش صدمات زیست 

دانیم که به دلیل  همه می. محیطی هم هست

ای و لطمات  کتورهای هستهآناایمن بودن ر

کتورهای آناپذیر انفجار احتمالِی ر جبران

( 1986ی چرنوبیل در  نظیر فاجعه)ای  هسته

های زیست محیطی  و نیز به دلیل آلودگی

ای،  ماندهای هسته از پسخطرناک حاصل 

های طرفدار  ی گروه مبارزات چندین ساله

محیط زیست و فعالین چپ، به ویژه در 

میالدی، بر مخالفت با  70و  60های  دهه

که ]ای متمرکز شده بود  کاربرد انرژی هسته

در مجموع در رشد و بلوغ سیاسی جریانات 

افزایش [. گرا هم سهم موثری داشت طبیعت

های  ارهای اجتماعی، برخی دولتاین گونه فش

اروپایی را واداشته بود که یا مانند ایتالیا با 

ی  برگزاری رفراندوم عمومی همه

ای را تعطیل کنند و یا مانند  های هسته نیروگاه

آلمان برای کاهش تدریجی و برچیدن آنها 

اکنون دولت . بندی مشخصی اعالم کنند زمان

دستاویز آلمان با سکانداری خانم مرکل به 

های  بحران اقتصاد جهانی و دشواری

تر انرژی، با تصویب  دسترسی به منابع ارزان

ای، این  طرح افزایش استفاده از انرژی هسته

تعهد را نقض کرده است؛ دولت برلوسکونی 

در ایتالیا هم با پشت پا زدن به آن دستاورد پر 

های  افتخار کشورش، طرح بازگشایی نیروگاه

دولت فرانسه . وب کرده استای را مص هسته

المللی،  هم اخیرا با برگزاری یک سمینار بین

با سخنرانی شخص سارکوزی به بازاریابی 

ای در سایر  کتورهای هستهآبرای ساخت ر

های اروپا  راست. )کشورها اقدام کرده است

 !( متحد شوید

8  Aldous Huxley, 1931, “ 

Brave New World“ 



 های باِز کاملن بسته دست
 پژاره حیدری

 )بورژوازی)متداول  سیاسی های تئوری در

 از آن در که ایست سلطه شکل "دموکراسی"اصطالح 

استفاده ( جویانه سلطه)گرایانه  های اتوریته با سیستم تقابل

دمکراسی به آن شکل از حکومت اطالق . شود می

های مختلف  شود که در آن منافع سیاسی گروه می

د، مثال با تقسیم قوا، انتخابات، شو اجتماعی نمایندگی می

 ... انتخابی بودن مقامات سیاسی و

و  گرایانه های اتوریته تمایز بین سیستم

این تمایز به . چندان دیرینه نیست( ۱)"تیکدموکرا"

گردد؛ دورانی که در آن خیزش  دوران روشنگری برمی

ایدئولوژیک در اروپا با آغاز مبارزات بورژوازی 

غ فئودالیسم پیوندی ناگسستنی برای رهایی از یو

امروزه  "دموکراتیک" در کشورهایگرچه ( ۲.)دارد

و تقسیم قوا در پی  همگانی رای مطالباتی همچون حق

در این خواه  ند، ولی ا ورده شدهآمبارزات طوالنی بر

اتوریته در کشورهای غیر دمکراتیک، و خواه کشورها 

 .ستبرجا پاهنوز سازماندهی تولید  اقتصاد  و در

 

حتا در داری مدرن، اقتصاد،  ی سرمایه در جامعه

، در کنترل معدودی از "کدمکراتی" کشورهای

ها قرار دارد؛ در کنترل  بانک و اقتصادی های بنگاه

آنها  .گان نخبه و مدیرانن، دارا سرمایه از کوچکی شرق

مالکیت یا کنترل ثروت تولید شده در جامعه که  هستند

کنند،  ینظیم مبورس را ت اربازرا در دست دارند، 

های پنهان و آشکاری  کنند و رشته را کنترل میها  رسانه

روشن است که این . دهد ها را به هم پیوند می آن

 به هیچ نیرومندشان و نفوذ پر های در مقام اشخاص

همان  .ند ا نشده برگزیده "دمکراتیک"  صورت به وجه

آید،  برمی" گان هنخب شناسی  جامعه"گونه که از نتایج 

. شوند ز میان همین قشر انتخاب میا قشر این یاعضا

و  قشرهای پایینکارگران و مقام اجتماعی  یتقاار

در دمکراسی، . است غیر ممکنتقریباً  امری متوسط،

 رسمیت به شهروند عنوان اگر اصوال به) برای مردم

 هر چند که ماند می تنها این امکان باقی( شوند شناخته

ن را اها، دولتمندان و سیاستمدار حکومت ارب یک  سال

هیچ اجتماعی  مهم های حیطه آنان بر. انتخاب کنند

با  در کار و زندگیشان هموارهتأثیری ندارند و 

برداری  فرمانان بیکار .روینداقتصاد روب پدرساالری

اند تا  مطیعکارگران آورند و  دست به کنند تا کاری می

بار خاموش مناسبات جا. "ندهند از دست کارشان را

 تربیتمؤثری در  ی وسیله( مارکس( "اقتصادی

 .هاست آن

اقتصاد منطبق با ماهیت و  پدرساالری در

سیستم رقابت و  داری به عنوان  خصوصیات سرمایه

تولید   در آن ارزش اضافی ی کهسیستم. استثمار است

ناچیزی  قلیتا خصوصی به مالکیت در جامعه شده

و  استثمار. باشد" مکراتیکد"اند تو هیچوقت نمی درآید

البته مناسبات . ند ا سکه روی یک سرکوب دو

 ابتدا توسط استثمارشوندگان پذیرفته در جویانه سلطه

لزوم رهبری بوروکراتیک و ی  درباره اگر. شود می

، نظرسنجی شود، تولید کارایی ساختار رهبری در

نتونیو آ. آید نمیدست  بهاین مناسبات جز تایید   ای نتیجه

 ولوژیک حاکمان برئهژمونی اید"گرامشی، آن را 

 .نامد می" محکومان

ریزی شده،  و برنامه داری دولتی سرمایهرخی، ب

شوروی سابق، چون کشورهایی  نظیر سیستم اقتصادی

سوسیالیسم "به  را که و چین  کوبا، آلمان شرقی
برابر سیستم  لترناتیوی درعروف است، آم"دولتی

این سیستم، در . کنند می  تلقی صوصیداری خ سرمایه

  تماماین دولت است که مالک سرمایه محسوب شده و 

تمام  . کند کنترل می و ریزی را برنامه ساختار تولید

 دولت ی سلطه مناسبات اقتصادی تحت کارخانجات و

اطاعت  و فرمانبرداریی جز نقش امعهقرار دارند و ج

 ،"رویشو"اسم برخالف . رددان" دولت/پدر"از 

 گیری و در تصمیم  نقشی کارگران هیچ شوراها و

حتا آن  یعنی. کنند نمی ایفا ریزی تولید برنامه

ها  سیستم در این مورد ادعا، "دیکتاتوری پرولتاریا"

 . حاکم  نیست

در کنار نقصان دمکراسی در اقتصاد، اقتصاد 

به اقتصاد هم داری مدرن شباهت دیگری  هسرمای

 اقتصاد بهتمام . دارد دولتی داری دستوری سرمایه

درآمیخته با دولت  ورمی سازماندهی شده صورت ه

 گرایشی است که مارکس از ی مناسبات نتیجه ینا. است

یعنی . بود کاالیی استنتاج کرده تولید زای روند بحران

 .تمرکز سرمایه تجمع و همان روند معروف

 

یک بنگاه بر اثر   ی سرمایه تجمع به معنای رشد

آمدن  معنای گرد هم به انباشت و تمرکز ی هپروس

 های کوچک و تشکیل ساختارهایی بزرگتر در بنگاه

داری کالسیک در  هدر دوران سرمای. است ملی سطح

 های کوچک و متوسط بنگاه ، اکثریت بازمان مارکس

نقش آدام اسمیت،  نظریات طبقد، اقتصا دولت در. بود

نیت خارجی، تضمین ام: کرد می  بازی نگهبان شب را

به  داخلی های بازرگانی و برقراری امنیت امنیت راه

 .مالکیت خصوصیحفظ قانون برای  ی وسیله

تمرکز  و گرایش تجمعبر اثر  ۱۱اواخر قرن   در

  قسمتیتر افزوده شد؛  های بزرگ بر تعداد بنگاهسرمایه، 



قسمتی و  آمیز خشونت  تصرف بابخشی  ،بر اثرادغام

 بحراندر دوران های ورشکسته  خرید بنگاهنیز با 

داری  به سرمایه  رقابت در سطح ملی. اقتصادی

 تبدیل( مونوپولیستی اقتصادی  ساختارهای (انحصاری

عهده  به دیگری را مناسبات نقش دولت در اینشد و 

در این هنگام، نقش . تر شد اقتصاد آمیختهو با  گرفت

 هایش در مونوپل تر آن بود که از منافع دولت بیش

؛ خواه کند حمایت  آمیز بازارهای جهانی رقابت ی مبارزه

طریق سیاست  یا از اقدامات سیاسی تجاری و طریق از

 .های امپریالیستی تهاجمی نظیر جنگ  خارجی

را این پروسه ، ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی

نامید و ضمن نقد آن، ظهور " بوروکراتیزه شدن"

  درستی به نانه وا تیزبیصلب آزادی ر شوم های یهاس

دیکتاتوری  ،ها دیکتاتوری مونوپل. کرد  بینی پیش

ترین شکلش  در افراطی که آورد به همراه سیاسی را هم

از آنجا که . به ظهور فاشیسم در اروپا منجر شد

دهد،  را هم شکل می  "آگاهی"بوروکراتیک، " هستی"

های  کاراکتر اکثریت انسانایدئولوژی فاشیستی در 

اند،  که پدرساالری را در خود نهادینه کرده ای جامعه

 (۳.)کند می و رشد پیدا زمینه مناسبی برای پذیرش

 های جنبشگیری  است که قدرت ذکر به بته الزملا

. بودنطبق م دار سرمایهی  با منافع مادی طبقهفاشیستی 

قدرت مستقل  ،ابتدا در، در رژیم فاشیستی هیتلر

شروع جنگ   با. بودکمابیش هنوز پابرجا ها  مونوپل

 ی،جنگ های آمدن کارخانه وجود دوم و به  جهانی

اینجا  در. آمدند در دولت ی ها تحت سلطه مونوپول

. کرد تعیین می دولت فاشیستی تمام مناسبات تولید را

 ی در کلیه( ۴")اصل رهبری" پدرساالرانه وی  سلطه

اصل . "بود این رژیمهای  ویژگیمناسبات اجتماعی از 

ر این هیرارشی ت های پایین بایست تمام طبقه می "رهبری

ی  هپروس  در پی ،مثال برای. گرفت برمی ا هم درر

داری،  ایهنوسازی مناسبات سرم و (۵")سازی یکسان"

، و کارگران( ۶")رهبرکارخانه"ها،  روسای کارخانه

 ن درادار سرمایه کارگران و. ب گرفتندلق (۷")پیروان"

( رکا آلمانی ی جبهه(یستی فاشتشکیالت  در هم کنار

 ناقضهدف آن بود که با این کار، ت. سازماندهی شدند

مناسبات تولید بین مالکین وسایل  یدئولوژیک نامطلوبا

 .شود بین برده صورت لفظی از و کارگران به تولید

سئله این م برمردم اروپا  ،دوم  از جنگ جهانی پس

 ۲۲ل قرن او ی و جنایات نیمه ها که جنگآگاهی یافتند 

ریشه ندارد،  در کمبود مشارکت اجتماعی مردم تنها

 .کند می را ایفا  مهمی اقتصاد نقش بلکه پدرساالری در

ل، خواست دمکراتیزه کردن اقتصاد، یکی لید همین به

سیستم  ای که در خواسته. های جامعه گردید خواست زا

 .نیست پذیر تحققداری  سرمایه

پدرساالری در ، سازی امروزین سیستم جهانیدر 

های  سرمایه .پا برجاستگذشته  اقتصاد همچنان بیش از

های  کنسرن. ند ا وابسته های بزرگتر بنگاه به کوچک

های  ها و کنسرن شرکتعداد زیادی بزرگ انحصاری، ت

سازی  صنعت اتومبیل برای مثال در. دارند "فرزند"

و " آئودی"، "سیات"، "پورشه"، "فیات" های کنسرن

واگن  همگی فرزندان کنسرن بزرگ فولکس "سکودا"

. تپدرساالری حاکم  اس ر تولید هم همیند. هستند

ی قطعات الزم برای  ، تولیدکنندهارخانجات کوچکک

به  وابسته ها آن  هستیهستند و  کارخانجات  بزرگ

و دولت  های بزرگ است کنسرن سفارشات و قراردادها

  هیچز این منافع اقتصادی ااز  حمایت همچنان در

 علیه های امپریالیستی جنگ. کند نمی دریغ کمکی

 .این حمایت هستنداز  ییها نمونه عراق و افغانستان

 نه" روح  شناسیارپدید "ر هگل د  آلمانی   فیلسوف

بلکه شکل مناسبات تولید در  ،شکل مناسبات سیاسی

و ( ۸")سروری" دیالکتیک  اجتماع را بنیان اصلی

فقط در  زد او منشا سرکوبن. داند می (۱")بندگی"

نهفته نیست پذیرش رهبری سیاسی سرکوب کنندگان 

ریشه  سرورش به کار برای" بنده" تصمیم دربلکه 

 .دارد

های سوسیالیستی، از  ی جنبش رهبران اولیه

مارکس گرفته تا باکونین و السال، با کاربرد همین 

بخش و  رهاییشناخت هگلی بود که در مبارزات 

پایان مناسبات  ،راتیک بورژواییمکهای د جنبش

در گرچه . دیدند نمی پدرساالری راگرایانه و  سلطه

بخش و دمکراتیک  های رهایی زمان خود از جنبش

مبارزات ضد برای مثال . ندکرد می حمایت بورژوایی

بخش علیه  های رهایی داری در آمریکا یا جنبش برده

ان آن نظر بهاما . شرق اروپای اشراف فئودال در  سلطه

طبقاتی و استثمار ی  سلطهدر  تغییری ،دگرگونی سیاسی

 .ندک نمی اکثریت ایجاد

بنابراین  خواست مارکس در براندازی تمام 

و شود  کشیده می" گیبند" انسان به آن در شرایطی که

های  انجمن"ای متشکل از  جامعه تصور باکونین از

، موضوعیت خود را سال پیش ۱۵۲ هنوز مانند "آزاد

 .اند دست نداده از

 :ها پانویس

 .ساالری مردم= مردم، دمکراسی = و دم - ۱

دولتی یونان  ی آن در فلسفه هر چند پیش از - ۲

شده بود که بین شکل حکومتی  بر این  باستان سعی

تمایز ایجاد " دمکراتیک" و( تیکریستوکراآ(اشرافی 

دوران با  آن" دمکراسی"اعمال تصور و ، اما شود

در . است ی امروزه کامال متفاوتیورژواب دموکراسی

اکثریت جامعه ، "دمکراسی"برداشت باستانی از 

رسمیت  به( دمو)به عنوان مردم  )دهقانان و ها برده(

 .شدند شناخته نمی

  “ Autoritäre Charakter “گرفته از بر - ۳

Theodor W. Adorno 

۴ - Führer Prinzip   

۵ - Gleichschaltung   

۶ - Betriebsführer 

۷ - Gefolgschaft  

۸ - Herrschaft  

۱ -Knechtschaft  

 



 



ناپذیری پدرکشی سیاسی در  جتنابا

 جنبش چپ ایران

 نیا فرشین کاظمی

های فدایی خلق ایران را چنان که  اگر چریک

دو جریان چپ ایرانی ( یا خط)متعارف است، نسل 

 ها بدانیم، ضرورتا بر این راستا خواهیم بود که چریک

( نسل قبلی)از جریان انتقادی به حزب توده ایران 

نقد به مفهوم مارکسی آن که تیغ جراحی . اند برخاسته

ی  مثابهبه نیست که اندکی به قصد ترمیم ببرد بلکه 

از این رو، ! ساطور قصابی که کامال منتزع می کند

ها به حزب توده چنان آمیخته با  توان گفت نقد چریک می

چنان چه . ساختاری آن را برنتافت نفی بود که کلیت

های سنگین، جنبش چریکی ترجیح داد به  علیرغم هزینه

کلی راه دیگری غیر از سوسیالیسم اردوگاهی موجود 

 .را برگزیند

های دیگری نیز در تاریخ چپ ایران  جز این، گروه

ایم که به حزب انتقاد  و در درون حزب توده داشته

مانند سازمان ) اند ن گسیختهو حتی از آ  اند فراوان کرده

های فدایی که در  ، اما جز چریک(انقالبی حزب توده

تفکر و عمل به انتزاع کامل رسیدند، سایرین، حداقل 

در مبانی فکری و ارزشی جدا از حزب نبودند، بلکه 

 .ی آن بیشتر به رهبران حزبی انتقاد داشتند تا شاکله

 

تاریخی، توان در بررسی  البته بدیهی است که نمی

آیا می توان حزب . ی زمان را در نظر نداشت مولفه

، یک 57تا مقطع قیام ( بدو تولد) 1320توده را از سال 

چنین آیا  پارچه و حول یک محور تلقی کرد؟ هم

ن حیات خود تاکنون اهای فدایی از بدو دور چریک

. ها منفی است اند؟ پاسخ من به این پرسش یکسان بوده

همه . رسیم شد، در واقع به تناقض میچه، اگر چنین نبا

در ( گیریم قسمتی از آن)های فدایی  دانیم که چریک می

به شدت ( 57تر و بارزتر پس از قیام  بیش)مقاطعی 

متاثر از حزب توده بوده است و حتا بخشی از آن به 

چه منطق این  بنابراین آن. ام در حزب رسیدغاد

ه آغاز حیات گیرد، تنها منحصر ب یادداشت را دربرمی

های  تاریخی جنبش چریکی است که بیش از نظرگاه

سیاسی به بایستگی تاریخ انتزاع یا نفی نسل قبل یا 

 .پدرکشی معطوف است

ها  که چریک این گزاره را بپذیریم باری، اگراکنون

مستقل از حزب توده، آزمون و خطای تاریخی خود را 

در این توان چند محور موضوعی را  اند، می آغاز کرده

تواند به بحث جامعی  گزاره جستجو کرد که هرکدام می

  :برسد

ی مستقیم  نتیجه( پدرکشی/ نفی)آیا انتزاع  _ 1

های سیاسی یا ایدئولوژیک  تفاوت و اختالف تئوری

بوده است؟ یا بیشتر به عملکرد حزب توده در مقوالتی 

مرداد یا وابستگی و انطباق با  28چون کودتای 

 گشت؟ اد جماهیر شوروی بر میهای اتح سیاست

های فدایی، مقوله ایست از  آیا گسست چریک _ 2

بندی  توان در قالب شناسی اجتماعی که می جنس روان

پیشاهنگ )بلوغ اجتماعی روشنفکران رادیکال 

  ن پرداخت؟آبه ( انقالبی

های فدایی  آیا نفی گذشته و ظهور چریک_  3

ی  ت مبارزههای طبقاتی و ضرور معطوف به بایستگی

رادیکال و مسلحانه بود؟ به دیگر سخن، آیا مشی و 

ی طبقاتی  ی نیاز مبارزه تئوری حزب توده دربرگیرنده

توانست باشد و از آن جائی  گرا در آن مقطع نمی و عمل

که ضرورت تحقق گفتمان قهرآمیز انقالبی ازاحتمال و 

امکان به عمل رسیده بود، گریزی چون تبلور یک 

 توانست وجود داشته باشد؟ قالبی مسلح نمیسازمان ان

  

طور که پویان در رد تئوری بقا بدان  آیا همان_  4

و شاید تجدید )کارانه  های محافظه پرداخته، سیاست

های  چنان منجر به تغییر ماهیت جریان( نظرطلبانه

چپ در آن روزگار گردید که سازمان، ضرورتا وجه 

  (1)تماعی واقع شد؟ انطباق تفکر انقالبی با عینیت اج

ها، آیا نمودار  ی این اصال جدا از همه _ 5

های اصالحی و انقالبی که کم و بیش،  سینوسی سیاست

یکصد سال  های اجتماعی ایران در وجه بارز جنبش

ی قطبی حزب  اخیر شده است، این بار به شکل رابطه

  و سازمان خود را نمایانده است؟

رامون تک تک نگارنده بر این باور است، پی

توان کاوش کرد و مستنداتی  موضوعات ذکر شده می



مقوالت یاد شده، در بستر . را برای هرکدام نشان داد

تکامل مناسبات اجتماعی ایران، جدا از هم نیستند، 

های  کار و تفکر نقد و نفی چریک و بنابراین ساز

های  ی پاسخ فدایی به حزب توده شاید از دل مجموعه

 .ها برآید پرسشممکن به این 

ها همان گونه که در  پر واضح است، این پرسش

ی گسست  ابتدا آمد، پیش فرضی را دارد که همانا مقوله

این . شمارد ها را تالی ناخلف حزب می است و چریک

مانند )ی برخی رهبران سازمان  پیش فرض، با سابقه

در حزب توده و هم عصری ( جزنی و ضیا ظریفی

اجتماعی و نیز وجه  –این دو جریان فکری 

چنین تجارب  های آن زمانی و هم پذیری انتخاب امکان

 .شود تاریخی جهانی تقویت می

به هر روی، از دل آن چه نفی حزب 

شود، جریانی خود را به  توده خوانده می

تاریخ معاصر ایران باورانده است که 

این گنج . ساختار منسجم خود را داراست

ر هزینه بوده شایگان خوشنامی بسیار پ

روشنفکرانی که در جنبش چریکی . است

جان بر سر اعتقاد دادند، بر این باور بودند 

ی این مرز  که طرحی نو در قامت مبارزه

 .اند و بوم انداخته

اکنون پرسش این است آیا محورهای 

در ( پدرکشی مذکور)چالشی یاد شده، 

های فدایی در  مورد خود سازمان چریک

( 57ویژه پس از قیام  به)های بعد  سال

 (2)کند؟  صدق نمی

آیا سنت مالوف پدرکشی به سنتی 

معهود در سازمان بدل نشد؟ آیا 

ی توطئه و انحصارطلبی بوده  های بعدی نتیجه انشعاب

جزنی وضیاظریفی )ی سازمان  های اولیه یا نفی اندیشه

که این ( از یک سو و احمدزاده و پویان از سویی دیگر

شوار انقالبی و بعد سرکوب در حال بار در شرایط د

در آن نقش اصلی را داشته است؟ و هم  ،تکامل بود

های بعدی در سازمان را  بندی توان قطب چنین، آیا می

 از جنس تقابل سازمان و حزب توده دانست؟

هرچند به دلیل عدم انتقال نسل در سازمان و کم 

ی تطبیقی این دو فرآیند  بودن سیر تطور آن، مقایسه

هایی از تشابه در آن  بسیار دشوار است، ولی گاه رگه

 .وجود دارد

ی  بدیهی است که هدف از یک مطالعه البته، 

های تکرار شونده،  ای، بررسی پدیده تاریخی و مقایسه

به منظور شناخت مناسبات اجتماعی در حال فراشدن 

تواند به سهم خود  ای می به نظرم، چنین مطالعه. باشد

ی جنبش چپ ایران مفید  ی مقولهدر درک موضوع

 .باشد

های  که آن چه را که جدا از نگره حرف آخر این

دانم، روح مدرن  سیاسی، بر این موضوع مترتب می

ی مدرن که برآمده از (نه)به نظرم آن . آن است

است در جنبش  تاریخی (و نه ایندیویجوالیسم)اومانیزم 

کرده و خود را نهادی  چپ ایران، از دیرباز تاکنون،

ی مدرن را (نه)این . کارکردهای بارزی داشته است

های دیگر فکری و اجتماعی در  بندی نحله در صورت

به گمانم، همین خصلت، . توان سراغ گرفت ایران نمی

ی اخیر انجامیده  به باروری جنبش چپ ایران در دوره

. که نفی تعصب ایدئولوژیک و رفتاری ثمرآن است

  .و اشکال نبوده و نیستگاه بی نقص  هرچند هیچ

 پی نوشت 

  

ی معطوف به بقا، امکان  گفت اراده پویان می_  1

های چپ غیر رادیکال ستانده  انقالبی را از جریان

ی  ها را به روندی در عکس جهت ایده است و آن

البته، او سازمان انقالبی کارگران . کشاند شان می اولیه

این فرآیند  را به عنوان مصداق آشکار( ساکا)ایران 

  .مثال زده است

های فدایی خلق، از  در درون سازمان چریک _ 2

بدو پیدایش تا بعد، همواره گفت و گوهای انتقادی 

نقدی که مصطفی شعاعیان به . وجود داشته است

ی مسلحانه از سوی  سازمان داشت، یا نفی مبارزه

برخی از اعضاء در زندان و مقوالتی از این دست را 

نیز  57پس از قیام . ه عنوان مثال طرح کردتوان ب می

چند انشعاب و انشعاب در انشعاب مهم در تاریخ 

 .شناسیم ها را می سازمان وجود دارد که همه آن



 فرزند گستاخ تاریخ
 سعید ولدبیگی: ترجمه و تالیف

 

در " ارنستوی انقالبی"ی مبنی بر حضور یخبرها

اولین  1967که در مارس  شد تا این بولیوی شنیده می

 .از حضور وی در بولیوی مخابره شد ها ها و نشانه پیام

نگاران  زیادی از روزنامه ی از آوریل همان سال دسته

( نزدیک شهر نفت خیز کامیری) وبه اردوگاه نانکاهوآز

به " ال چه"رو نهادند تا اخبار را از آخرین جوالنگاه 

در همین روزها بود که آخرین  .دنیا مخابره کنند

ای با عنوان  در دفتر گزیده" گوارا چه"های  شتهنو

به « دیگر به پا کنیم یها یک، دو، سه، بسیار ویتنام»

الملل را به کارزار فرا  چاپ رسید که در آن چپ بین

 .خواند یم

ی از نوع ویتنام در یاین روزها همه منتظر خبرها

توانست اولین  ای که می جنگ تازه بولیوی بودند؛

از آنچه در  .باشد" صد ویتنام سه، دو،"های  جرقه

های ناچیزی از جنبش چریکی  گذشت آگاهی بولیوی می

بولیوی در این  .رسید در بولیوی به گوش جهانیان می

ژنرال  ی رژیم نظامی خودکامه ی ها تحت سیطره سال

ی ارتش یبریتوس افسر نیروی هوا .بود "رنه بریتوس"

با ظهور  1965 در سال پیش یعنی بولیوی بود که دو

ها و به قصد ایجاد شرایط ویژه و تسلط نظامی  چریک

ترس از  .بر اوضاع امنیتی کشور به قدرت رسیده بود

انقالبی  ی های چریکی و انتشار خبر مبارزه فعالیت

ها در بولیوی موجب شده بود  مارکسیست

امنیت و  یو همه نهادها CIA ارتش آمریکا،

بولیوی  اطالعات آمریکا در اتحاد با ارتش

 و گروهش" چه"وارد عملیاتی گسترده علیه 

های ورودی و  تمامی راه .شوند (وآز نانکاهو)

ها و مرزهای  فرودگاه خروجی شهرها،

بولیوی تحت مراقبت شدید ارتش بولیوی قرار 

هر کسی که ریش داشت و یا پوششی  .داشت

شصت مورد  ی های دهه شبیه به چریک

هرگونه  .تگرف ی قرار مییتفتیش و بازجو

خروج از شهرها بدون دستور مستقیم و 

 ی فرمانده مجوز کتبی ژنرال آلفردو اوواندو،

کل نیروها که بعدا رئیس جمهور شد 

 ومعادن اورورو، سیگول .پذیر نبود امکان

به عنوان مراکز مهم  یوهاینته و پوتوس

کارگری و نقطه اتکای نیروهای انقالبی به 

ش نگهبانی شدت توسط سربازان مسلح ارت

های دسترسی به آنها  شد و تقریبا راه می

رهبران کارگری هم که همگی  .مسدود بود

 ی گرایش انقالبی داشتند دستگیر و روانه

زندان شده بودند تا فضای رعب و وحشت 

نظامی امکان هرگونه  ی افسار گسیخته

 .اعتصاب و اعتراض کارگری را از بین ببرد

 

از  وضعیت کشاورزان هم دست کمی

که  با این .کارگران صنایع و معادن نداشت

انقالبی  1952سال پیش از آن یعنی در سال  15بولیوی 

اما زمینداران بازگشته بودند و  را پشت سر نهاده بود

امالکشان را که در اصالحات ارضی از دست داده 

این وضعیت اغلب با فساد مالی  .کردند بودند مطالبه می

خورد تا  وجود داشت پیوند می ای که در ارتش گسترده

ترین اعتراض  اتحاد زمینداران و ارتش کوچک

کشاورزان با نام همدستی با شورشیان را به شدت 

های  چریک اما در پایان ماه اوت .سرکوب کند

ای که به  در غرب جاده به سوی شمال،" گوارا چه"

سانتا کروز پایتخت خاوری بولیوی کشیده شده بود جابه 

ژواکیم "و در ماه سپتامبر بود که سرهنگ  جا شدند

که بعدا در اروپا کشته شد خبر داد که " زنته نوآنایا

ای که حدود آن به خوبی  اینک در ناحیه" گوارا چه"

 ی مشخص شده است قرار دارد و گریختن فرمانده

 .ها و همرزمانش از آنجا تقریبا غیر ممکن است چریک

یان محلی به محل ارتش هم سربازانی با لباس روستائ

ترین تحرک را گزارش  ارسال کرده بود تا کوچک

  [آرزو]اسپرانس  یدر این میان اردوگاه نظام .دهند

. ایاالت متحده بود ی «ویژه ینیروها»محل استقرار 

در  یشمال ینزدیک به بیست متخصص آمریکا

پنهان شده و از تمام  یا متروکه یقند ساز ی کارخانه

موجود برخوردار بودند تا با وله  ییووسائل ارتباط رادی

 یچنین با فرمانده ها، و هم چریک ی گرانده و منطقه

ارتش ایاالت  یجنوب یفرمانده)ها  ییآمریکا یجنوب

وقت در  آبراه پاناما که آن ی در ناحیه مستقر( متحده



سرگرد . تملک وزارت دفاع امریکا بود تماس بگیرند

، «رنجر» ۶٠٠ شلتن اعالم کرد که« یپاپ»روبرتو 

 ی دست پرورده یارتش بولیو ی رزمندگان ویژه ییعن

خود را به  یآموزش ی دوره ی، به تازگییمربیان امریکا

 .اند وله گرانده شده ی پایان برده و رهسپار ناحیه

کسی پای میز  ١٩۶٧اکتبر  ٨یکشنبه شب 

گوارا را  چه»: ای در سانتاکروز گفت خانه قهوه

برداشته و ممکن است شب  یسخت یها او زخم. اند گرفته

 یها با سرسخت چریک یباق. را به صبح نرساند

گروهان  ی جنگند که او را باز پس گیرند؛ و فرمانده یم

کرده است تا او را  یبالگردان یاز طریق رادیو تقاضا

این فرمانده آنچنان دست پاچه . از آن محل دور سازد

تنها . فهمید یتوانست یاز حرفهایش را نم یبود که چیز

گیرش انداختیم، "توانستیم بشنویم که  یاش را م این جمله

لبخند پهن و عبوس روی صورت  .«!"گیرش انداختیم

ال "پوش سیا در باند پرواز  مامور سبز زیتونی

جای تردیدی نگذاشت که جسد بسته شده به " هیگوئیرا

چند ساعت  .است" ال چه"جسد  کناری بالگرد، ی میله

را با هراس و " چه"که پیکر بی جان بعد زمانی 

ی یشو تردیدی آشکار از شورلت نظامی به سکوی رخت

کردند همین مامور  بیمارستان دهکده منتقل می

ش را با دستمال ا های پیشانی پوش سیا عرق زیتونی

 :کوچکی پاک کرد و گفت

All right, let’s get the hell out of here 

 .ینجا گم کنیمخیلی خب حاال گورمان را از ا

 .گوارا بود این جسد ارنستو چه یتردید چهی یب

شکل ریش،  .گوارای انقالبی اینک بی تردید مرده بود

بلند و انبوه او را در میان  یخطوط چهره، موها

به  یلباس نظام. شناخت یوانستت یهزاران تن دیگر م

. دار به تن داشت زیپ یا و باالتنه یرنگ سبز زیتون

به پا  ییها رفته و کفش ز رنگ و روسب یها جوراب

ها بدنش  از آنجا که لباس. نمود یساز م داشت که دست

دید که  یتوانست یم یپوشانده بود به دشوار یرا به تمام

دو حفره در زیر گلوگاهش . از کجا زخم برداشته است

به پاک کردن تنش  یخورد؛ دیرتر وقت یبه چشم م

. شد کمش دیده میش ی در ناحیه یزخم دیگر پرداختند،

ها و نزدیک  هم در ران یدیگر یها به یقین جراحت

که  یکسان .شد دیده نمی یقلبش وجود داشت که به راحت

انگیزتر از خود  دور او را گرفته بودند بسیار نفرت

توانست لبخند خود را  یکه نم یا راهبه. نمودند یجسد م

پنهان سازد خودش را رها کرد تا آشکارا بخندد؛ 

گران بها سر رسیدند تا  یعکاس یها ران با دوربینافس

بود که  یاین صحنه را جاویدان سازند؛ و البته عاد

به همه جا ( سیا) اطالعات یمور سازمان مرکزام

خرین آگفت و  و سربازی که از گوارا می .سربکشد

 :آتش دشمن گفته است ی جمالتی که رو به جوخه

کن بزدل، تو شلیک . دانم که مجبوری مرا بکشی می»

 .«کشی را می یک مردداری 

اینها را ریچارت گات از معدود شاهدان عینی 

شصت در جنبش انقالبی آمریکای جنوبی  ی وقایع دهه

های گات و اکثر  پای صحبت .کند روایت می

و تحلیلگران سیاسی آن  ننگارا روزنامه کارشناسان،

ای از  های برجسته نشینی هریک ویژگی دوره که می

 کنند، هایش را روایت می گوارا و چریک چه ی رزهمبا

اصیل  ی اما آن خصوصیتی که در پیوند وثیق با مبارزه

و جاودانه  ای بی مرز از او اسطوره" چه"المللی  و بین

ای یک سویه بر اساس قوانین آهنین  سازد نه مبارزه می

بلکه اصل آزادگی و نگاه چند بعدی او به  تاریخی؛

گوارا اولین کسی بود  چه .هاست ی تودهانقالب ی مبارزه

به عنوان رهبر بال " فیدل کاسترو"که شهامت انتقاد از 

منازع انقالب کوبا را داشت و با صدای بلند فریاد زد 

تصمیمات احزاب کمونیستی در منطقه نباید در مسکو 

علیه احزاب پدر در " گوارا"رستاخیر . گرفته شود

یمی بین او شوروی موجب شده بود اختالف عظ

واحزاب کمونیستی وابسته به شوروی در منطقه ایجاد 

و بسیاری از " کاسترو"اش  ی که یار دیرینهیشود تا جا

 های گوارا نوشته دست .همراهان سابقش را از دست داد

های دیگر به پا  سه بسیار ویتنام دو، یک،"با عنوان 

ی یها مبنای تفکرات چریکی وی برای آغاز جنگ" کنیم

 .داری بود های مسلط سرمایه ه آمریکا و قدرتعلی

ی آغاز کرد که یها ها را از سرزمین گوارا این جنگ چه

ی جنبش انقالبی در آنجا یهمیشه رویای رهبری و رها

" چه."یعنی بولیوی و آرژانتین ،پروراند را در سر می

برد این فعالیتش بارها با احزاب و  برای پیش

در این کشورها  60 ی های کمونیستی دهه سازمان

آنها خواست وسیعا برای تغییری  مکاتبه کرد و از

کش جامعه دست به  انقالبی به نفع زندگی اقشار زحمت

 .اسلحه ببرند و با وی در پیشبرد انقالب متحد شوند

در پاسخ این احزاب شنید " گوارای انقالبی"آنچه 

ای نبود که نهایتا در  های کسل کننده زنی چیزی جز قلم

 .ها یا نشریات این احزاب به چاپ رسید نامه شب

" چند صد ویتنام"توانست تصمیم به ساختن  گوارا می چه

مرد عمل بود همچنان " گوارا"را هرگز عملی نکند اما 

های  چریک ی اش حماسه که با آخرین تالش دلیرانه

کم نبودند و نیستند مبارزانی  .را خلق کرد ونانکاهوآز

ن دست به اسلحه بردند و حماسه که برای آرمان خلقشا

پدر "حکایت " گوارا"آفریدند اما حکایت رستاخیز 

  .فرزند گستاخ تاریخ است "کشی

شرکت در مجمع  یبرا یگوارا در حال رنستو چها

تبلیغات  سازمان ملل وارد نیویورک شد که  یعموم

 یبه عنوان خطر یشصت از و ی دولت آمریکا در دهه

 یدر سخنران یو .کرد ید مآمریکا یا یبالقوه برا

استثمار  یها را برا"ییانک"شدت  خود به  یتاریخ

از این تاریخ به  .التین مورد انتقاد قرار داد یآمریکا

به نقاط مختلف دنیا " چه"بعد بود که سفرهای متعدد 

بیشتر  ،وی در این سفرهای سه ماهه .آغاز شد

کشورهای بلوک چپ آسیا و آفریقا را پیمود و با 

های چپ منطقه دیدار و  یاری از رهبران جنبشبس

در همین زمان بود که در برخی  .گفتگو داشت

های اقتصادی  ها و اظهارنظرهای خود سیاست سخنرانی

شوروی برای کشورهای بلوک شرق را به شدت مورد 



در بازگشت به کوبا به سمت " گوارا چه. "انتقاد قرار داد

ها  شگفتی روسوزیر صنایع منصوب شد اما در میان 

سیاستی متفاوت  و مدافعین دکترین اقتصادی شوروی،

-چه درتصمیمی متفاوت با فضای سیاسی .را اتخاذ کرد

شصت  ی ها و احزاب دهه اقتصادی اکثریت سازمان

با انتقاد از دکترین اقتصادی شوروی به یکی از  منطقه،

پیش از این و " چه."ها بدل شد حامیان سرسخت چینی

خود در الجزیره اعالم کرده بود که قیام  در سخنرانی

 تواند تقسیم جهان میان بلوک شرق کشورهای جنوب می

این  .را بر هم بزند( آمریکا) و بلوک غرب( شوروی)

چپ "گیری که تاثیر بسیاری بر متفکران و فعالین  جهت

در کشورهای جنوب گذاشت یکی از دالیل " نو

های سنتی چپ  با کاسترو و سازمان" چه"های  اختالف

 .در منطقه را بنا نهاد

اقتصاد و »خود تحت عنوان  ی گوارا در نوشته چه

: نویسد می« انتقالی به سوسیالیسم ی سیاست در دوره

حکومت انقالبی و رهبری کمونیستی آن  ی وظیفه"

کارگر  ی ایجاد اشکال سازمانی است که به تدریج طبقه

خود در را متقاعد به ذیصالحیتی اداری و مدیریت 

چنین بتواند در  اقتصاد، مؤسسات و کارخانه ساخته و هم

های  گیری در ارجحیت آگاهی دادن برای تصمیم

اجتماعی و سیاسی دولت کارگری برای انتقال به 

 ". سوسیالیزم نقش ایفا نماید

گوارا تنها آزمایش هر سیستم اقتصاد با  برای چه

این  گرد آن با برنامه و مدیریت در پیشرفت و عقب

گردید؛ او صریحاً علیه بینش معاصر از  بینش تبیین می

اقتصادی  ی های نوشته شده مارکسیسم که توسط رساله

. ، موضع گرفتگردید در اتحاد شوروی تبلیغ می

مشکالت  ی درباره»استالین  ی انتقادهای چه از کتابچه

 1952که در سال « اقتصادی سوسیالیسم در شوروی

، در این کتابچه استالین شد یآغاز ممنتشر گردید، 

کلیدی برای انتقال به سوسیالیزم  ی نکته" :نویسد می

همانند قانون )داری  قوانین حرکت سرمایه« فهم»

بوده، که تسلط و فراگیری آن همراه با فهمیدن ( ارزش

کامل و به کارگیری آن در جهت منافع جامعه، و سپس 

این  تن برتحت انقیاد در آوردن آن، به یقین تفوق جس

 1972های خارجی  نشر زبان)  ."قوانین خواهد بود

 (.8پکینگ ص 

بی اعتبار نمودن زیربنای  ،های استالین گیری نتیجه

 ی پیشرفت غیر منتظره"ساختمان مارکسیسم در این 

و در قدمی جلوتر ترفیع مکرر قانون ارزش " تئوریک

 ی برای توسعه( مطلق) گیر به هویت یک قانون عالم

یک منطق و مفهوم  ،این بی توجهی. اعی بوداجتم

علمی برای باال بردن نابرابری اجتماعی بین قشر 

رتبه گان حزبی در  اشرافیت حاکم در دولت و عالی

اتحاد شوروی از یک طرف و اکثریت وسیعی از 

کارگران و دهقانان از طرف دیگر، هم چنان که باال 

ارگر ک ی بردن اختالف اجتماعی در درون خود طبقه

گوارا صریحاً علیه این عقیده که ساختن  چه. ایجاد نمود

مجریان زبردست در انجام  ی سوسیالیسم وظیفه

 های به ارث رسیده از نظام قوانین و مکانیزم ی استادانه

نهایتا  داری است، به مجادله برخاست؛ امری که سرمایه

ها در ویتنام  در حمایت از کمونیستموجب شد 

مردم جنوب و بدل کردن این  ی سلحانهخواستار قیام م

این البته . دوهای دیگر علیه غرب ش کشورها به ویتنام

ی شوروی و بلوک شرق  به معنای سرپیچی از سلطه

های چریکی در  نیز بود که تمایلی به آغاز جنگ

 .کشورهای جنوب نداشتند

به عنوان یکی " چه"که اتوریته و جایگاه  چنان هم

یان تغییرات انقالبی در سخنگو از رهبران و 

 گذاشت، رو به افزایش می «سوم هانج»کشورهای 

جایگاه و موقعیت وی در کوبا بنا به دالیلی رو به 

های کوبا از  عالوه بر تضعیف حمایت .نهاد ضعف می

چه، گرایش شدید وی برای رهبری جنبش انقالبی در 

تر شدن اختالفاتش  سنگین ی در سایه ،کشورهای مختلف

موجب شد کوبا را به قصد کنگو ترک " استروک"با 

پیمان بود اما  چنان با چه هم هرچند که کاسترو هم .کند

های سیاسی پیش آمده موجب شد که زمینه برای  اختالف

چون رهبری خارجی و عدم اعتماد به  طرح مسائلی هم

پیش کشیده شود و تا حد زیادی از حمایت مردم  ،غریبه

امری که با حمایت و  بکاهد،" ال چه"کوبا از

های سیاسی  ها و گروه سازی بسیاری از سازمان زمینه

تری یافت و  وسیع ی مدافع اقتصاد مدل شوروی دامنه

 ی چهار ساله ی برنامهراه مانع عظیمی بر سر 

رفرم  ی برنامه .ایجاد کرد" چه"های اقتصادی  رفرم

که کوبا را از اتکا به  بودگوارا قرار  اقتصادی چه

 داری به سمت اقتصاد مبتنی بر صنایع سوق دهد، زمین

شد کوبا از اقتصاد متکی بر  اتفاقی که باید موجب می

بر اساس . تک بعدی نیشکر رها شود_ صادرات سنتی 

های  این رفرم ی بینی چه قرار بود در نتیجه پیش

اقتصادی، استانداردهای زندگی مردم در کوبا به دو 

کاهش  .کامال معکوس شدبرابر افزایش یابد که نتیجه 

عدم اقبال در پیشبرد  تولید محصوالت کشاورزی و

های  های صنعتی موجب شد زمینه برای مخالفت پروژه

کار را  ی فراهم شود و تقریبا ادامه" چه"شدیدتر با 

ی که او را مجبور به یبرای وی غیر ممکن کند تا جا

ردم ای کردند که در آن باید از تمامی م نوشتن اقرارنامه

های غلط به کار  کوبا و جانباختگان انقالب بابت سیاست

کرد که  کرد و اعالم می گرفته عذرخواهی می

های تسریع صنعتی شدن کوبا نه تنها کامال  سیاست

شکست خورده است بلکه از بنیان سیاست و مشی 

بعدها بسیاری از منتقدان و  .اشتباهی بوده است

اد داشتند، احزاب اعتق" آلمیدا"رزمان وی همچون  هم

ها و سیاسیون مدافع اقتصاد شوروی  سنتی و سازمان

که مطمئنا خالی   داشتند" چه" ی نقش بزرگی در تصفیه

های مستقیم از جانب اتحاد جماهیر  از تزریق انگیزه

 .شوروی نبوده است

که بر ایجاد تغییر " چه"های غیر ارتدوکس  تئوری

سازماندهی و  ،رادیکال مبتنی بر تجلی بیرونی آگاهی

 ی تولید تاکید داشت اساسا با تلقینی از یک وظیفه

تکنیکی و اقتصادی از مسیر تغییر انقالبی در  اداری،

اینها در کنار پافشاری بر تزهای  ی همه .تضاد بود



با شوروی و گسترش روابط " آمیز زیستی مسالمت هم"

های  خارجی با چین که اساسا در تضاد با سیاست

موقعیتی  قرار داشتزمان  سنتی آن خدایگان چپ

لرزان و بی ثبات را برای وی در کوبا به وجود آورده 

ها و شرایط نا به سامان سیاسی در  این اختالف .بود

امور حزبی و دولتی موجب شد تا نهایتا در  ی اداره

گوارا از همه  کاسترو اعالم کند که چه 1965اکتبر 

ایع، رئیس وزیر صن) خود یو حزب یدولت یها سمت

بانک ملی کوبا و مسئول انستیتوی ملی برای اصالحات 

ترک کرده تا به  استعفاء داده، کشور را  (ارضی

اما دولت کوبا به مدت  .خود بپردازد یانقالب یآرمانها

او  گوارا نداد؛ از محل چه یدو سال هیچ اطالع دیگر

 .تر کوبا را به مقصد کنگو ترک کرده بود چند ماه پیش

ارا در بازگشت و دیدار کوتاهش با کاسترو به وی گو چه

های خارجی و اقتصادی کوبا  پیشنهاد کرد که سیاست

تصویب و به اجرا گذاشته شود نه در " هاوانا"باید در 

فیدل مواجه  ی که با پاسخ منفی و مایوس کننده" مسکو"

: پس از این دیدار در دفتر خاطراتش نوشت" چه" شد؛

 .کوبا پایان یافت روزهای سیاسی من در

 

با مرشد و رهبر سنتی " چه"های لفظی  درگیری

به حدی باال گرفته بود که دیگر از  (کاسترو)خود 

در " چه."سابق بین این دو خبری نبود ی فضای رفیقانه

" انسان و سوسیالیسم در کوبا"خود تحت عنوان  ی مقاله

به پادگان مونکادا  1953کاسترو در  ی حمله: نویسد می

ک اشتباه و فراتر از آن یک فاجعه است؛ نقدی که تا ی

پیش از این مطلقا از جانب هیچ یک از همراهان فیدل 

کاسترو در تالفی انتقادها و  .گفته یا نوشته نشده بود

و در جریان  1965در جوالی " چه"های  شکنی سنت

یک سخنرانی به وی حمله کرد و او را به بی پرنسیبی 

های  انگیز در قالب رفرمرب و ترویج اخالق فتنه

ها و انتقادی که  تفاوت ی با همه .اجتماعی متهم کرد

هرگز از جانب طرف دیگری پذیرفته نشد اما ردی از 

احترام اجتماعی و دوگانگی موجب شد که همچنان یاد 

با دیگری " جوالی 26جنبش "یکی از این دو رهبر 

 .عجین و همراه باشد

مبارزه ای  و در گوارا در دو کشور دیگر چه

های مرتجع برای  دوگانه با احزاب ارتدوکس و حکومت

آرژانتین و  .سازماندهی نیروی انقالبی تالش کرد

بولیوی دو کشوری هستند که رهبری انقالب در آنها از 

سفیر کوبا در  .بوده است "چه"رویاهای همیشگی 

دامن ماموریت سازماندهی و " چه"بولیوی تحت امر 

شصت را  ی اضات کارگری در اوایل دههاعترزدن به 

دولت بولیوی پس از آگاهی از این امر  .عهده داشت بر

ها و فعالین کارگری در  نفر از کمونیست 150بیش از 

در این  میان کارگران و کشاورزان را دستگیر کرد،

خورخه "های  ی به نامیمیان دو تن از فعالین بولیویا

هم حضور داشتند " اماریو مونژ مولین"و " کوله کوته

ارتش ) چه در بولیوی ی که بعدها در مبارزات مسلحانه

با ایجاد " چه"چنین  هم .به او پیوستند( بخش ملی آزادی

آرژانتین تالش  اش، ای انقالبی در سرزمین مادری شبکه

در گسترش انقالب به کشورهای دیگر داشت که این 

خی از بولیوی و با خیانت بر ی بار هم به مانند قضیه

این رفتار موجب شد روابط  .افراد شبکه ناکام ماند

 .قطع شود 1962سیاسی مابین آرژانتین و کوبا در سال 

گوارا گروهی از شورشیان را تحت  یک سال بعد چه

تحت حمایت و " تی خورخه ریکاردو ماسه"فرماندهی 

هایش را برای انقالب  عملیات" تی ماسه."نفوذ قرار داد

ریزی  ولیوی سازماندهی و برنامهدر ب ،آرژانتین

های نظامی  کرد و تقریبا قرار بود با عملیات می

ها ایفا کند  را برای آرژانتینی" چه"گریالهای خود نقش 

که با اتخاذ تصمیمات نادرست موجب مرگ خود و 

و " چه"بین مرگ  .شکست گریالهای آرژانتینی شد

له در بولیوی اشتراکات زیادی هست از جم" تی ماسه"

استقرار نیروهای نظامی در جنوب شرقی این کشور که 

چنین انجام  هم به شدت ناامن و خطرناک بود،

های متعدد و بی برنامه که در نهایت موجب  عملیات

های آمریکای  هنگام هردو در جنگل شکست زود

 .جنوبی شد

اش  های حزبی و دولتی اما گسست چه از موقعیت

اش در  بری کنندهدر کوبا او را به سمت نقش ره

 یاین بار با معدود" چه."مبارزات مسلحانه بازگرداند

تبار  ییآفریقا یکوبای از یاران نزدیکش به همراه صد 

کنگو به این کشور  یاز جنبش چریک یپشتیبان یبرا

گوارا مطلع شد و  چه به سرعت از پایگاه  CIA .رفت

بسیج کرد، در  یبه دام انداختن و یارتش کنگو را برا

کنگو را فاقد  یها چریک گوارا نیز رهبر  همین حال چه



یافت اما به شدت پایبند به مبارزات  یصالحیت رهبر

اش در  ی که در سخنرانییمردم در این کشور بود تا جا

انسان آزاد در دنیای : در سازمان ملل اعالم کرد 1964

های اتفاق افتاده در  کنونی باید به خونخواهی جنایت

  .خیزد کنگو به پا

حضور چه در آفریقا خطری مشترک برای 

ی که دولت یآمریکا و شوروی به دنبال داشت تا جا

 یکمک به عملیات نابود یی برایآمریکا از سو

خود را به منطقه فرستاد تا  یگوارا رزمناوها چه

را در این عملیات  یلزوم تفنگداران آمریکای درصورت 

اهیر شوروی سوی دیگر نیز اتحاد جم از .شرکت دهد

 ی را به خانه" چه"کرد  از کانال کاسترو سعی می

شوروی معتقد بود  .خودش یعنی کوبا بازگرداند

تواند جهان را وارد  گوارا می رفتارهای انقالبی چه

نفر از  در نهایت کاسترو دو  .بحرانی بی پایان کند

مجاب کردن چه به بازگشت  ینزدیکانش را مخفیانه برا

ناتوان  و سرانجام چه بیمار، مایوس و  به کنگو فرستاد

این : کتاب خاطرات کنگو نوشت ی بازگشت و در مقدمه

اما از بازگشت به هاوانا  .تاریخ یک شکست است

اش را خالف قرار  نامه سرباز زد زیرا کاسترو وصیت 

را در  یچه در نهایت مدت. شان منتشر کرده بود قبلی

دو کتاب در  رح در پراگ ماند و ط یدارالسالم و مدت

  .فلسفه و اقتصاد را نوشت ی باره

گوارا  در حالي که محل اقامت چه 1967در سال 

در  یاز حضور و یحاک یچنان نامعلوم بود، شایعات هم

تصمیم چه  .رسید به گوش می یبولیو یها چریک بین 

برد انقالب در بولیوی مستلزم عبور از حزب  برای پیش

که در درون خود دارای  حزبی کمونیست بولیوی بود،

دو شق طرفداران مسکو و پکن بود که نهایتا به سمت 

چه  .شد های اتحاد جماهیر شوروی متمایل می سیاست

با در نظر نگرفتن این شکاف سعی کرد با فراخوان 

ای  خود نیروهای انقالبی و متعهد را حول برنامه

بسیاری از  برادران پاردو و .انقالبی سازماندهی کند

اما حزب کمونیست  قالبیون بالفاصله به وی پیوستند،ان

بولیوی که یکی از احزاب ارتدوکس و متحجر تاریخ 

را رد " ال چه"سیاسی این کشور است این درخواست 

ایجاد و  ی کوتاه بریها کرد و در نهایت در قالب نوشته

چه درکتاب  .تقویت شورشیان مسلح اشاره کرد

ارتش "حض در ایجاد ی مپشتیبانبی  بهخاطرات خود 

کند و رهبری حزب  اشاره می  "آزادیبخش ملی بولیوی

  .خواند کمونیست بولیوی را ابله و بی وفا می

 "نانکاهوآزو"در بولیوی به گروه " چه"همرزمان 

شان حول  هم معروف شدند چرا که پایگاه چریکی

ای به همین نام در دویست و پنجاه کیلومتری  رودخانه

و  یرهبر .بنا شده بود، ایتخت بولیویپ، سانتا کروز

 یبرا یسریع یها  یچه در ابتدا پیروز یها آموزش

آورد اما در سپتامبر  به ارمغان  یبولیو یها چریک

 یهمان سال ارتش موفق شد به هر دو گروه چریک

گوارا  که چه شود  یوارد آورد و گفته م یضربات سخت

ها و  دن گروهاز یارانش پس از پراکنده ش یبا گروه اندک

گروه   .شد ینشین جدا ماندن از آنها، ناچار به عقب

در میان " رفیق چه"که آخرین سنگرهای  وزآنانکاهو

هفتاد هم به مبارزات خود ادامه داد  ی آن بسته شد تا دهه

انقالبی  ی کننده به هیئت هماهنگ 1973تا در سال 

این هیئت در تمام کشورهای منطقه مثل  .پیوستند

های نظامی مورد حمایت  تین و پرو علیه دولتآرژان

آمریکا عملیات چریکی به راه انداخت که با واکنش 

در قالب عملیات کندور  CIAشدید ارتش آمریکا و 

 .مواجه شد

 



 ها شورش سیاه در سرزمین یانکی
 

 بابک کسرایی: ترجمه

 

 

شورشی جهانی علیه نظم و فرهنگ  را با ۶۲ ی دهه

علیه  ی شورش ن در عین حال دههای  شناسند؛ حاکم می

های قدیمی انقالبی بود که به نظر نسلی از  سازمان

های  افتاده بودند و باید سازمان فعالین دیگر از کار

نهادن  بنیان، ناکامی چپ. شد جدیدی ساخته می

های  از این رو دهه. های جدید را به دنبال داشت سازمان

ها  ی دهگیر شاهد شکل( ۷۲حدودی  و تا) ۶۲و  ۵۲

یکی  .نظریه و گرایش و الجرم سازمان جدید چپ بود

حزب پلنگ »ها  ترین این سازمان ترین و یگانه از موفق

آمریکایی به راه _  انقالبیون آفریقایی بود که« سیاه

 .انداختند

 

بر متن شرایطی تاسیس شد که « حزب پلنگ سیاه»

مثل حزب ، چپ در آمریکا های سنتی سازمان

ن ی عظیم سیاها وفق نشده بودند از جامعهم ،کمونیست

در ( دهند آمریکا را تشکیل میجمعیت درصد  ۱۲که )

ها  دفاع کنند و آن مقابل توحش دولت و پلیس نژادپرست

  .داری سازمان دهند را برای سرنگونی سرمایه

های مختلف تاریخی گذشتند و  های سیاه از دوره پلنگ

ی  نکته. دعملی جالبی را طی کردن رشد نظری و

از دید  ها این بود که شورانگیز و جالب راجع به آن

ناسیونالیستی که در ابتدا داشتند به سازمانی کمونیستی 

که بیش و پیش از هر چیز برای سرنگونی  تبدیل شدند

  .کرد داری مبارزه می سرمایه

های بسیار دیگر در ابتدا برای  این حزب مثل سازمان

انه از سیاهان تشکیل شده و دفاع مسلح« سیاه قدرت»

در  ،دو انقالبی سیاه ،نیوتون.پی بابی سیل و هوئی. بود

. کالیفرنیا بنیان گذاشتند را در اوکلندِ  آن ۱۱۶۶اکتبر  ۱۵

توحش  هدف اولیه تنها دفاع از محالت سیاهان در مقابل

اما اهداف و فلسفه وجودی حزب به سرعت . پلیس بود

ستی و کمونیستی کشیده سوسیالی تغییر کرد و به عقاید

  .شد

هزاران نفر را به خود جلب ، چیزی نکشید که حزب

. داد ای سازمان می توده  تظاهراتپشت هم  کرد و

 (The Black Panther) «پلنگ سیاه»، ی آن نشریه

در حالی که  ،۱۱۶۸تا سال . منتشر شد ۱۱۶۷در سال 

در ، از تاسیس حزب گذشته بود کمتر از دو سال

 لس، شیکاگو: های آمریکا حوزه داشتسراسر شهر

، نیوآرک، دنور، سن دیگو، دیترویت، آنجلس

، کلیولند، پیتزبورگ، فیالدلفیا، بوستون، نیویورک

در همین . واشنگتن و بالتیمور، سیاتل

پنج هزار  حزب به ایعضشمار اسال 

 ۲۵۲ی آن به  نشریهتیراژ نفر رسید و 

 .هزار نسخه شمارگان رسید

و جذب سیاهان طبقات این رشد  راز

رهبران و فعالین حزب  پایین آن بود که

ثروتمندان »شان تنها  دشمن ،در یافتند

ها ناسیونالیسم  آن .ندنیست «سفیدپوست

که زمانی خود متعلق به آن ، سیاه را

نژادپرستی »کردند و  محکوم، بودند

های  نامیدند و به سوسیالیست« سیاه

تماعی های اج برنامه .دوآتشه بدل شدند

بسیاری در تمام جوامع برای کاهش فقر 

درمانی به راه انداختند  و بهبود خدمات

دهی  و به جوامع دیگر نیز برای سازمان

ها به درک طبقاتی  آن. رساندند یاری

عمیقی رسیدند که به رشد بیشترشان 

 .کرد کمک می

اش را  ی فارسی سندی که در زیر ترجمه

ی است که ا دوره کنیم متعلق به ارائه می

 صراحتحزب پلنگ سیاه هنوز به 

به آن  عقیدتی و سوسیالیستی که بعدا

که « ای ماده  ده ی برنامه»با این حال . نرسیده بود، رسید

نوشته ، به هنگام تاسیس حزب ،۱۱۶۶اکتبر  در همان

تغییرهایی در اینجا و  با، تا پایان فعالیت حزب، شده بود

آن  های داد و خواست ه میرا ارائ  بنیان فعالیت آن، آنجا

 ده ی برنامه». در صدر جنبش سیاهان قرار گرفت

های اقتصادی و  خواست ی در واقع مجموعه« ای ماده 

های سیاه و حتی  که بسیاری از رادیکال ای سیاسی

فریاد  ۱۱۳۲ ی های چپ سیاه از دهه لیبرال بسیاری از

کرد و اعالم کرد  فرموله( بی هیچ نتیجه)زده بودند 

سیاه را   ی ها حاضر است کل جامعه برای تحقق آن

  .سازمان دهد مسلح کند و

حزب پلنگ سیاه در آخر تنها به همت کارزاری که 

های امنیتی آمریکا علیه آن به راه  دستگاه سازمان سیا و



ی آن همواره  یاد و خاطره انداختند از میان برده شد اما

 ی لبانهط داری و برابری مشعل مبارزات ضدسرمایه

آمریکا و خصوصا سیاهان  ی ی کارگر رزمنده طبقه

امیدواریم ، سند فارسی این ی در ترجمه. بوده است

های مبارزات سیاهان به جنبش انقالبی که  آموختن درس

 .کمک کند، در کشورمان جاری شده است اکنون

 ای حزب پلنگ سیاه برنامه ده ماده

 . خواهیم ما آزادی می_  7

ی سیاه خود را  ن سرنوشت جامعهما قدرت تعیی

ما باور داریم سیاهان آزاد نخواهند بود تا  .خواهیم می

 .وقتی که بتوانیم سرنوشت خود را تعیین کنیم

 .خواهیم مان می ما اشتغال کامل برای مردم_  2

باور داریم دولت فدرال مسئول است و وظیفه  ما

. بدهدشده   درآمد تضمین اشتغال یا ،دارد به تمام مردم

 های سفیدپوستی که ما باور داریم که اگر آمریکایی

ها هستند  صاحبان شرکت

اشتغال کامل را تامین 

 باید ابزار تولید را، کنند نمی

ها گرفت و به  از دست آن

دست جامعه قرار داد تا 

 مردم جامعه بتوانند

سازماندهی کنند و تمام 

اعضای خود را به کار 

گیرند و سطح باالیی از 

 .ها بدهند به آن گیزند

ما خواهان پایان _  5

ی سیاه خود به  امعهجغارت 

 .داران هستیم دست سرمایه

باور ما این دولت  به

ما را غارت  ،نژادپرست

کرده و ما اکنون خواهان 

. هکتار زمین و دو قاطر هستیم ۱۶ی  افتاده عقب بدهی

سال پیش به عنوان  ۱۲۲هکتار و دو قاطر را  ۱۶

 ای مردم سیاه وعده بردگی و قتل عام تودهجایگزین کار 

کنیم تا  ما این مبلغ را به صورت نقدی قبول می. دادند

ه ب، ها امروز آلمان. شود ما پخش  در میان جوامع بسیار

یهودیان  در اسرائیل به، کشی مردم یهود خاطر نسل

ها شش میلیون یهودی را به قتل  آلمان. کنند کمک می

آمریکا در کشتار بیش از پنجاه نژادپرستان  .رساندند

ما  معتقدیمسان  بدین اند؛ میلیون سیاهپوست شرکت داشته

 .ی معقولی داریم خواسته

  ما مسکن شایسته و مناسب اقامت انسان_  3

 .خواهیم می

های سفیدپوست  باور داریم که اگر صاحبخانه ما

باید مسکن ، دهند نمی ی سیاه ما مسکن شایسته به جامعه

با  ی ما بتواند را به تعاونی تبدیل کنیم تا جامعهو زمین 

مسکن شایسته را برای مردم خودش  ،کمک دولت

  .بسازد و تولید کند

 خواهیم که ما آموزشی برای مردمان می_  3

ما . ی منحط آمریکا را افشا کند ماهیت واقعی این جامعه

مان در  تاریخ واقعی ما و نقش خواهیم که آموزشی می

  .آموزد مروزی را به ما میی ا جامعه

مان دانشی  ما به نظامی آموزشی باور داریم که به مردم

کسی از خودش و جایگاهش در  اگر. دهد از خود می

ارتباط با  جامعه و جهان آگاه نباشد امکان چندانی برای

 .هیچ چیز دیگری هم ندارد

  

خواهیم تمام سیاهپوستان از خدمت  ما می_  8

  .نظامی معاف باشند

به باور ما سیاهان نباید مجبور به جنگیدن در 

از دولت نژادپرستی شوند که از ما  ارتشی برای دفاع

 ما به جنگ و کشتار سایر. کند حفاظت نمی

پوستان جهان که مثل سیاهپوستان قربانی دولت  رنگین

ما از . رویم نمی ،هستند نژاپرست سفیدپوست آمریکا

 س نژادپرست و ارتشخود در مقابل نیرو و خشونت پلی

  .کنیم حفاظت می، به هر قیمتی که شده، نژادپرست

ما خواهان پایان _  1

وحش پلیس و قتل فوری ت

  .سیاهان هستیم

توان با  باور ما می به

های دفاع  سازماندهی گروه

از خوِد سیاه به توحش پلیس 

سیاه ما خاتمه  ی جامعه در

ها متعهد به  این گروه. داد

 سیاه ما در ی دفاع از جامعه

مقابل سرکوب و توحش 

. پلیس نژادپرست خواهند بود

 متمم دوم قانون اساسی

ده به مردم حق ایاالت متح

سان  بدین. دهد حمل سالح می

 ما باور داریم که تمام

سیاهان باید برای دفاع از 

  .خود مسلح شوند

ما خواهان آزادی برای تمام سیاهانی هستیم _  6

ای و شهری  منطقه، ایالتی، های فدرال که در زندان

  .اند حبس شده

وند بسیار آزاد ش یها به باور ما سیاهان باید از زندان

  .اند ای عادالنه و بیطرفانه نداشته چرا که محاکمه

 خواهیم تمام سیاهان هنگام ما می_  7

ای از  محاکمه در دادگاه توسط هیئت منصفه

خودشان  میان خود یا مردمی از جوامع سیاه

همانطور که قانون اساسی  ،محاکمه شوند

  .کند آمریکا تعریف می

ون اساسی آمریکا ها باید از قان باور ما دادگاه به

هایی عادالنه  محاکمه پیروی کنند تا سیاهان

متمم چهارم قانون اساسی آمریکا . دریافت کنند

حق محاکمه شدن توسط کسانی از گروه  به فرد

 این به معنی فردی با. دهد خودش را می

 ،مذهبی ،اجتماعی، ی اقتصادی پیشینه

مشابه  تاریخی و نژادی ،زیستی ،جغرافیایی

 

توان با  باور ما می به

 های دفاع  سازماندهی گروه

 از خوِد سیاه به توحش پلیس در

 سیاه ما خاتمه داد ی جامعه

سیاهان  ما باور داریم که تمام

باید برای دفاع از خود مسلح 

 شوند

 



دگاه برای این کار مجبور به انتخاب دا. است

سیاهان است که  ی ای از جامعه هیئت منصفه

ما . آید ی سیاهپوست از میان آن می فرد خواسته

های تمام  هیئت منصفه ی مورد محاکمه

گیریم که درکی  ایم و می سفیدپوستی قرار گرفته

  .سیاه ندارند ی جامعه« منطق متداول» از

 ،آموزش ،کنمس ،نان  ،ما زمین_  71

  .خواهیم عدالت و صلح می ،لباس

سیر رویدادهای بشری وقتی برای  در

شود که روابط سیاسی که  مردمی ضروری می

را به همدیگر وصل کرده بگسلند و از بین  ها آن

اختیار  های زمین مامن مجزا و برابری قدرت

ها را  کنند که قوانین طبیعت و خدای طبیعت آن

احترامی شایسته به  ،دساز به آن مستحق می

کند که  ها را وادار می نظرات نوع بشر آن

کند اعالم  شان می جدایی ترغیب دالیلی که به

  .کنند

ها  دانیم که تمام انسان ما این حقیقت را بدیهی می

ها حقوق  که خالق آن اند؛  شده خلق برابر

که   ها اعطا کرده؛ ناگرفتنی مشخصی به آن پس

آزادی و جستجوی   ،ندگیها ز این ی از جمله

 ،حقوق که برای حفظ این. سعادت است

ی  اند که قدرت عادالنه هایی بین مردم آمده دولت

شوندگان دریافت  حکومت خود را به لطف

کنند؛ که هر وقت نوعی از دولت دست به  می

حق مردم است که  ،اهداف بزند نابودی این

تغییرش دهند یا سرنگونش کنند و دولت جدیدی 

پا کنند که بنیادش بر این اصول نهاده شده و  بر

سازمان  هایش را به چنین صورتی قدرت

دهد که بیشترین تاثیر را بر امنیت و سعادت  می

کند  البته شرط احتیاط حکم می .مردم داشته باشد

 هاست پابرجا هستند نباید هایی که مدت که دولت

به دالیل سبک و گذرا تغییر یابند؛ و به همین 

نشان داده که نوع  های تا کنونی تمام تجربه سان

 ها قابل تا وقتی بدی) کشی است  بشر بیشتر مایل به ستم

تا تصحیح اوضاع با سرنگونی اشکالی  ،(ستم کشیدند

اما وقتی نوار طوالنی  .که مردم به آن عادت دارند

 ها که الجرم یک هدف را پی ها و غارت سواستفاده

ها  طرحی برای کاهش این شود مردم گیرد باعث می می

این حق مردم و این  ،در سلطنت مطلقه براندازند

ها است که چنین دولتی را براندازند و  ی آن وظیفه

  .نگهبانان جدیدی برای امنیت خود در آینده فراهم کنند

حزب پلنگ « ای ماده  ده ی برنامه»: توضیح مترجم

که ای  نسخه. تاریخ خود بارها عوض شد در طول ،سیاه

اصلی است که در  ی کنید همان نسخه اکنون مالحظه می

توسط بابی سیل و هوئی نیوتون  ۱۱۶۶اکتبر  ۱۵

ی  ای استفاده کردیم که در مقاله از نسخه ما. منتشر شد

ی هوئی نیوتون  نوشته «ها جنگ علیه پلنگ»تحقیقی 

 .آمده است



های  پلنگ ،ها ای کاله قهوه ،ببرهای سفید

  سیاه
 (1)امز یوهرو ویلی

 درنا مشیر:  ترجمه

 

 

 !پوستان آمریکا رنگین !مردم سیاه !مردان سیاه
تنها .  مسلح کنید خود را! به پا خیزید در همه جا

 .ست فرهنگی که ارزش نگهداری دارد فرهنگ انقالبی
حزب  مسئول آموزشی ،جرج میسن موری

 (2)7786 ،های سیاه پلنگ

ز طریق ست ا ما ایجاد انقالب فرهنگی ی برنامه
که در این راه ناچاریم از هر  ،حمله به کل فرهنگ

که  در دسترس است  ای ابزار و انرژی و رسانه
مان را با  رویم برنامه ما به هر جا  که می. استفاده کنیم

خود خواهیم برد و از هر وسیله که بتواند مردم را در 
 .معرضش  قرار دهد استفاده خواهیم کرد

های  العات حزب پلنگمسئول اط ،جان سینکلر

 (5)7786 ،سفید

( Maggie Kuhn)مگی کان  7711وقتی در سال 

شصت و پنج ساله مجبورگشت به بازنشستگی اجباری 

تن در دهد و از سمت مدیریت شورای کلیسای 

گیری کند، همکارانش به  پروتستان در فیالدلفیا کناره

ها زحمت او جشن گرفتند و به وی  پاس قدردانی از سال

کردند با  آنها فکر می. چرخ خیاطی نو هدیه دادند یک

اند بازنشستگی به معنی صلح و  این هدیه نشان داده

ولی برای مگی کان . ست آرامش و آسودگی

ی بی  تبعید به عرصه: بازنشستگی، تبعیدی اجباری بود

دستمزدها؛ انزوای اجتماعی و دور ماندن از دنیای 

بازنشسته با کسی  ی موقعیت یک او در مقایسه. سیاست

: که به دنبال خرید ماشین است به اعتراض به آنها گفت

ها محکوم به  ها مورد پسندند؛ قدیمی تنها جدیدترین مدل"

مجبور به سر فرود آوردن در ... باطل شدگی هستند

بنابراین مگی کان ." برابر بیهودگی و تلف شدن وقتشان

دیدش به جای باز کردن هدیه و استقبال از زندگی ج

تصمیم به مقاومت گرفت و به همکاری چهار 

ی دیگر  به  رهبری گروه دفاع از حقوق  بازنشسته

سبک و تاکتیکی که این گروه .  سالمندان برخاست

برای اعتراض به تبعیض علیه سالمندان در پیش 

گرفت، از قبیل برگزاری تظاهرات و نمایش تئاترهای 

به . بخشید( 3)های خاکستری چریکی به آنها لقب پلنگ

های سالمند برای  قصد رادیکالیزه کردن آمریکایی

آمیز  های رایج و قوانین تبعیض مبارزه با پیش داوری

های خاکستری قدم در جای پای  علیه آنها، پلنگ

 .های سیاه گذاشتند پلنگ

  

درهمان نگاه اول به نظر دنیایی فاصله است بین 



ی قرن بیستم، ها ترین جنبش مگی کان و یکی از جنجالی

توسط هوی  7788که کادر انقالبی و مسلح آن در سال 

در اوکلند کالیفرنیا تاسیس ( 8)و بابی سیل( 3)نیوتن

های سیاه از انقالبیون آفریقا تا  همان گونه که پلنگ. شد

آسیا و آمریکای التین الگو گرفته بودند، خیلی از 

یل و ها در سراسر دنیا از انگلیس گرفته تا اسرای گروه

های سیاه در  ولی  پلنگ. ها الگو گرفتند هند نیز از پلنگ

های مختلف زیادی  خود ایاالت متحده بر گروه

بخش و تاثیرگزار بودند و با وجودی که بسیاری از  الهام

ی سیاست شهری و  ها بیرون از حوزه این گروه

پوستان قرار داشتند ولی سبک اجرایی،  رادیکالیسم سیاه

های سیاه را نیز  یاست حزب پلنگگویش و حتی س

ها را به سه  توان این احزاب و گروه می. پذیرفته بودند

های سیاه، هواداران  مقلدین پلنگ: دسته تقسیم کرد

 .های سیاه ای سیاه و متحدین پلنگه پلنگ

هایی بودند که بر  های سیاه سازمان مقلدین پلنگ

وما گذاری شده بودند ولی لز ها پایه اساس مدل پلنگ

به عنوان مثال آنها . کردند سیاست آنها را دنبال نمی

ها را  های ظاهری مثل پهلوانی و محبوبیت پلنگ جاذبه

ی سوسیالیستی آنها  قرض گرفته بودند ولی نه اساسنامه

های رادیکال  این موضوع حقیقت دارد که تحلیل. را

های خاکستری گاهی  پلنگ

اوقات بازتاب رادیکالیسم 

به عنوان . اه بودهای سی پلنگ

های سیاه از  مثال تا پلنگ

نژادپرستی گفتند، گروه مگی 

( 1)تبعیض سنی: "کان گفتند

ست در جامعه که  وضعیتی

تنها با تمرکز بر نیازهای 

سالمندان درمان نخواهد 

: گوید و در ادامه می." شد

ما بر روی مسائل سالمندان "

ایم و خواهان  گیر نکرده

ل ی سرویس از قبی ارائه

آوردن غذا بر روی 

ما تالش . چهارچرخ نیستیم

های نیاز به  کنیم که ریشه می

و ." ها را بیابیم این سرویس

های  دستور کاری که پلنگ

خاکستری برای خود اتخاذ 

ی  کردند بر اساس ده برنامه

های سیاه بود  پلتفرم  پلنگ

های  های پلنگ از میان دیگر خواسته. 7788در سال 

اری از محیط زیست تمیز و امن، خاکستری برخورد

ی مناسب برای مسکن،  ای، هزینه خلع سالح هسته

دقیقا همان  –تسهیالت کم و خدمات درمانی رایگان بود 

های سیاه نیز  ی کار پلنگ هایی که در برنامه خواسته

های اشتراک  وجود داشت و آنها امید داشتند این نقطه

تحدشان به های م بتواند زمین باروری برای سازمان

 .وجود آورد

 ورزی، سیاست های روشاینها هنوز در  ی با همه

. های سیاه بودند پلنگی رو های خاکستری دنباله پلنگ

داد تا چه حد  در واقع  این پیروی کردن نشان می

هنر و فرهنگ  ،های سیاه با نفوذ در زبان پلنگ

. اند روابط سیاسی در آمریکا را دگرگون کنند توانسته

، های قبلی های سیاه برخالف فعالین رادیکال نسل پلنگ

تواند  شبه نظامی می توانستند نشان دهند که یک تصویر

 بین مردم به رسمیت شناخته شود و نیز مورد حمایت

این حقیقتی بود که مگی کان خیلی زود به . قرار گیرد

 –گروه کوچک او  7711در سال . آن پی برده بود

در حال  -"چروک خورده های چین و رادیکال"

امین  767فروپاشی بود که از او برای سخنرانی در 

گردهمایی اتحاد کلیسای پروتستان در دنور دعوت به 

سخنرانی تند و آتشین او در دفاع از ، آن روز. عمل آمد

نیرویی تازه بیابد  ،حقوق سالمندان سبب گشت سازمان

ی ول. و طرفداران جدیدی در سراسر کشور پیدا کند

های خاکستری به دلیل فاصله گرفتن از  پلنگ

های انقالبی که در پیش گرفته بود موفق به پیدا  سیاست

که این تعداد سی  –کردن شصت هزار عضو جدید شد 

از  .های سیاه بود برابر تعداد اعضای پلنگ

منظور من فرهنگ و " های انقالبی سیاست"

ست که جنبش  سیاستی

های سیاه در پیش  پلنگ

ست که  هایی ته بود و تیپگرف

های سیاه برای  پلنگ

عضویت و جذب به دنبال 

به عنوان . گشتند میآنها 

های  زمانی که پلنگ ،مثال

تر  ایجاد و محکم سیاه برای

های انقالبی  کردن رفاقت

 ،های تیمی دادند تشکیل خانه

های خاکستری از این  پلنگ

کار به عنوان راه حلی برای 

کم  بقای اقتصادی خود و

های زندگی  کردن هزینه

مگی کان در . استقبال  کردند

توجیه  تصمیمش به زندگی 

مشترک با شش جوانی که به 

این : "دادند گفت او اجاره می

وجود آوردن ه کار مثل ب

و " استو لترناتیآ ای خانواده

هرگونه اتهام و تعبیری به 

در واقع . وار بودن این زندگی را رد کرد هیپی

کستری همیشه خودشان را به شکل و قالب های خا پلنگ

آوردند ولی سیاست و فرهنگ  های سیاه درمی پلنگ

 .کردند خودشان را دنبال می

 

های سیاه پا را از این  بعضی دیگر از مقلدین پلنگ

کردند  هم فراتر گذاشته بودند و در حالی که خیال می

مهم هستند، خودشان را انشعابی مستقل از حزب 

ها  ترین این گروه مهم. آوردند اه به شمار میهای سی پلنگ

 

های سیاه در خود ایاالت  پلنگ

های مختلف  متحده بر گروه

بخش و تاثیرگزار  زیادی الهام

بودند و با وجودی که بسیاری 

ی  ها بیرون از حوزه از این گروه

سیاست شهری و رادیکالیسم 

پوستان قرار داشتند ولی  سیاه

سبک اجرایی، گویش و حتی 

اه را های سی سیاست حزب پلنگ

 نیز پذیرفته بودند

 



توسط آن  7786بود که در سال ( 6")های سفید پلنگ"

در ( 71)جان سینکلر و لورنس پالمندن( 7)آربر،

این گروه آنقدر خودشان را به . میشیگان تاسیس شد

کردند که در سال  های سیاه نزدیک احساس می پلنگ

های  پلنگ به تکاپوی گرفتن مقامی در حزب 7787

. سیاه برآمدند که البته تالششان با موفقیت روبرو نشد

البته این عدم پذیرش باعث سرخوردگی و از بین رفتن 

های سفید نشد و آنها دست از  ی انقالبی پلنگ روحیه

این  7717به عنوان مثال، در سال. تالش برنداشتند

ی فرعی سنای آمریکا متهم به ریختن  گروه توسط کمیته

ای برای پخش و  ایجاد گروه راک به عنوان جبههطرح 

 .ها در بین جوانان شدند گسترش ادبیات حزب پلنگ

آنها همچنین متهم شدند که با الگو گرفتن از 

در اروگوئه، قصد ربودن ( 77)های توپامارو چریک

های سفید در  پلنگ. اند مقامات کلیدی دولت را داشته

ای سیاه برای ه همه جا از شعارها و نمادهای پلنگ

بازتاب تفکر و اظهار مشکالت اجتماعی خود استفاده 

توانست مانعی بر سر راه جنبش  کردند که همین می می

گذاری  های سیاه آن را پایه ای که پلنگ بزرگ و انقالبی

، وقتی 7711به عنوان مثال در سال . کرده بودند شود

تر شدن به  های خاکستری در تالش برای نزدیک پلنگ

سالمندان و جوانان "ی  ی مشاوره هنگ جوانان جلسهفر

را برگزار کردند، جان سینکلر، " برای تغییر اجتماعی

های سفید در خطاب به مادران انقالبی  ی پلنگ نماینده

 (72".)آزاد باشید، گور پدر سالمندان: "کشور گفت

های سفید شوک زیادی به سبک و ساختار  پلنگ

آنها برای انتقال . د کردندهای سیاه وار پلنگ ی اولیه

آوری  شان به جوانان در مسیر ترس دستور کار انقالبی

های بلند مدتشان  هدف در فهرستآنها . کردند حرکت می

خواستار آزاد شدن استفاده از ماریجوانا و آزادی 

 –های سیاه در بند  به خصوص پلنگ –زندانیان سیاسی 

یا  -گ نداریم ما هنوز تفن: "چنین گفتند آنها هم. شدند

تری در  ی قوی چرا که اسلحه -مان نداریم  حداقل همه

ها جوان  اختیار داریم و آن دسترسی مستقیم ما به میلیون

ولی مسلح . و نوجوان است که به ما باور و اعتقاد دارند

دست به هر  -به تفنگ خواهیم شد اگر ناچار شویم

با وجود این ." کاری خواهیم زد اگر ناچار شویم

های سفید در مقایسه با استادان خود  پلنگ ،تهدیدها

شان در جذب نیروهای جوان  توانایی( های سیاه پلنگ)

اختالف فرهنگی زیادی بین ... تر شد کم و کمرنگ

تر  های سفید و سیاه وجود داشت و از همه مهم پلنگ

های سفید در استفاده از مواد مخدر و  روی پلنگ زیاده

خیابانی بود که همه با مشروبات الکی و سکس 

. های سیاه مقایرت داشت عملکرد پلنگو اساسنامه 

های سفید به طور واضح  گذاران مانیفست پلنگ پایه

های سیاه اعالم کرده  قصد خود را در پیروی از پلنگ

آنها . دید فرهنگی خودشان ی ولی از دریچه ،بودند

 ی موسیقی و روزنامه ،هنر ما ،فرهنگ ما" :گفتند می

جوری که  ،ما ی خانه ،لباس ما ،پوستر ما ،کتاب ما ،ام

مدل موی ما و  ...زنیم حرف می رویم و ما راه می

و غذا  کنیم میکشیم و سکس  شیش میحجوری که ما 

تمامش بیانگر یک پیام است و  –خوابیم  خوریم و می می

 ."ست آن آزادی

هر گروهی که صدایش را  ،تاریخی ی ههدر این بر

مسلحانه بود احتماال با  ی رد و طرفدار مبارزهک بلند می

تنها تعداد . گرفت های سیاه مورد مقایسه قرار می پلنگ



های سیاه بودند که در  های پیرو پلنگ کمی از این گروه

انقالبی برای بهتر  ی فداکارانه ی این دوره از روحیه

های  پلنگ. خود برخوردار بودند ی کردن شرایط جامعه

ها دریغ  کمک و همکاری به این گروه ی هسیاه از ارائ

کردند ولی آنها را تشویق به سازماندهی پیرامون  نمی

گفتند سیاهان  آنها می. کردند خود می ی مشکالت جامعه

سفیدها سفیدپوستان  ،پوستان را سازماندهی کنند باید سیاه

ای را تا بتوانیم  پوستان مردان قهوه ای را و قهوه

تشکیل دهیم و نیازهای " بستگیکمانی از هم رنگین"

 .پیمان را به تصویر کشیم های هم متفاوت انسان

های سیاه  ترین مقلدین پلنگ از بین عجیب و غریب

آنها یک . بود( 75)"ببرهای سفید"گروه رسوا و بدنام 

ه شبه نظامی از افسران پلیس نیویورک بودند که وگر

به های سیاه متحد گشته بودند و  برای سرکوب پلنگ

های  عنوان مسخره کردن شعارهای تند و خشن پلنگ

آنها در . زدند سیاه به اعمال خشونت علیه آنها دست می

آمیزی برای ایجاد  استفاده از هیچ ترفند خشونت

های سیاه و  حکومت رعب و وحشت و سرکوب پلنگ

که متهم به عملیات  –های مبارز سیاه  دیگر گروه

دریغ  –حده شده بودند ضدپلیسی و خیانت به ایاالت مت

گروه  ،به غیر از پشتیانی از نیروهای پلیس. کردند نمی

. اجتماعی دیگری نداشتند ی ببرهای سفید هیچ برنامه

 ی های این گروه حمله ترین حرکت یکی از برجسته

های  آنها به تعدادی از اعضای حزب پلنگ ی وحشیانه

ل سیاه بود در راهروی دادگاه بروکلین در اواخر سا

7786. 
های سیاه از نیروهای  مسلما کتکی که آن روز پلنگ

که از برخی هواداران  ای پلیس خوردند خیلی بدتر از سیلی
گرای  ای چپه برخی از گروه.  نبود ،ثابت قدمشان خوردند

های سیاه در  سفید از محبوبیت و وسعت هواداران پلنگ
 .کردند برداری می شصت به نفع خود بهره ی اواخر دهه

امکان آن را ( های آمریکا بین سفید و سیاه)فرهنگ متفاوت 
های سیاه بپیوندند از بین برده  ها بتوانند به پلنگ که این گروه

های سفید دست از  ولی این باعث نشد که رادیکال. بود
چه در الهام انقالبی  ،های سیاه بکشند پیروی کردن از پلنگ

 ی به بهانه –ن گرفتن از آنها و یا ایستادن در کنارشا
دانشجویان "در مورد گروه . های سیاه پشتیبانی از پلنگ

کند که  دیوید باربر بیان می( 41)،"دمکرات ی جامعه

. پشتیبانی لفظی همانند پشتیبانی به معنای واقعی کلمه نیست
رهبری  4184 تا 4691های  کند که بین سال او استدالل می

پرستی پنهانی که با نژاد" دمکرات ی دانشجویان جامعه"
تنها  ،برخالف ادعایشان در اتحاد و روابط صمیمانه ،داشتند

های سیاه را در  به دنبال این بودند که خود رهبری پلنگ
 .دست گیرند

ادعای  ،با اینکه بسیاری از مقلدین و هواداران
های سیاه را داشتند تنها تعداد اندکی از  اتحاد با پلنگ

اقتصادی و  ،اجتماعیآنها به دلیل داشتن شرایط 
های  فرهنگی مشابه توانستند به طور نزدیک با پلنگ

ها  از جمله این سازمان. سیاه همکاری کنند
لردهای "یی بود که به آنها وهای پورتوریک ناسیونالیست

های  این متحدین پلنگ هرچند .گفتند می( 41)"جوان

یا در فرهنگی بزرگ شده  _پوست نبودند  سیاه ،سیاه
اما همان   _ آمدند پوست به شمار نمی که سیاهبودند 

را تجربه کرده بودند که دیگر  ای غریبی و بیگانگی
آن را چشیده بودند و  ی مزه ،پوستان در آمریکا رنگین

اگر چه فرهنگ . همین موجب همبستگی بین آنها شد
ها و  بین سیاه)آمیز بود  ها تبعیض ییوحاکم بر پرتوریک

به  ،حصر به فرد آنها در آمریکاولی شرایط من( سفیدها
ها که پلیس با چسباندن  خصوص شرایط سخت جوان

با آنان به طرزی  ،انگ گنگستر و ارازل و اوباش
وحشیانه و با بی رحمی تمام در کوچه و خیابان 

لردهای جوان را به سمت و سوی  ،کرد برخورد می
تر از این شبیه همین  پیش. های سیاه سوق داد پلنگ

های رادیکال اتفاق  ر غرب آمریکا برای التینشرایط د

( 49)"ها ای کاله قهوه"افتاده بود که برای خود نام 

های سیاه بیشتر در  هر چقدر که پلنگ. برگزیده بودند
و دفاع از حقوق  –جهت محکوم کردن تبعیض جنسی 

لردهای  ،داشتند گام برمی  –زنان و دگرباشان جنسی 
سرانجام  ،ی و کشمکشها   درگیر جوان پس از مدت

های سیاه شدند و  پلنگ ی حاضر به پذیرفتن اساسنامه
بخشی از فرهنگ خود و فرهنگ آمریکایی را که 

 . شد کنار گذاشتند می (48)شامل مردساالری

های  همانند پلنگ ،ها ای لردهای جوان و کاله قهوه

را ( 76)ها لمپن ی سیاه در تالش بودند تا توده

شد که یک سازمان  به ندرت دیده می سازماندهی کنند و

سفید رادیکال در آمریکا بتواند چنین ادعایی کند مگر 

های  چون به قول پلنگ. برای ترساندن دولت حاکم وقت

پذیر نیست  امکان (77)"هانکی کالچر" سفید رد کردن

جوئل ویلسون در . مگر با جنگیدن و درگیر شدن با آن

گوید که در  می (21)"حزب صلح و آزادی" ی مقاله

های سیاه طراح اصلی  پلنگ 7786اوایل سال 

و این ایدئولوژی از بطن  -ایدئولوژی نژادی بودند

سیاست برخاسته  ی عرصه سیاهان آمریکا در ی تجربه

های  ما باید فرق قائل شویم بین جنبش ،از این لحاظ. بود

( 27)"پرست جوانان میهن"مانند گروه  –مردمی سفید 

و  -های سیاه بودند ز متحدین پلنگشیکاگو که ا

حزب  ،های سفید های ضدفرهنگی همچون پلنگ گروه



 .دمکرات ی و گروه دانشجویان جامعه ،صلح و آزادی

با   ،به عنوان مثال در حزب صلح و آزادی 

وجودی که خیلی از اعضای حزب به دنبال همکاری 

های سیاه بودند ولی بخش فرهنگی و سیاسی  با پلنگ

روابط تیره و ( طلبان یا انقالبیون؟ اصالح) حزبشان

های سیاه برقرار کرده بودند که جوئل  تاری با پلنگ

ویلسون آنها را به جهت مخالفتشان با لفظ تند و آتشین 

 ،پلتفرم آنها ی های سیاه و رد کردن ده برنامه پلنگ

ل ویلسون ئجو. کرد خطاب می( 22")ها گماتیستاپر"

حزب صلح و آزادی که در  دیگری از اعضای ی دسته

جدیدی از  ی دوره آغازخیال  ،های سیاه اتحاد با پلنگ

. خواند پردازان می خیال ،داشتند را های رادیکال سیاست

ای گمان  های سیاه به دالیل خودشان برای لحظه پلنگ

توانند به پیشرفت  برده بودند که این متحدین می

ن اتحاد عمر های انقالبی آنها کمک کنند ولی ای آرمان

های اجتماعی  کوتاهی داشت و خیلی زود به دلیل تفاوت

 .و سیاسی دچار بحران شد و از هم گسست

حزب  ی مگی کان بار دیگر برنامه 7771در سال 

به . های خاکستری را بعد از بیست سال بازشمرد پلنگ

رویای فردایی را "های خاکستری  پلنگ ،او ی گفته

آمیز  های رایج و تبعیض یدارند که در آن  پیش داور

بزرگساالن  ،توانانی و قدرت یادگیری جوانان ی درباره

ها در هر سن و  دیگر وجود ندارد و انسان ،و سالمندان

تحصیل دهند و زندگی پر  ی سالی خواهند توانست ادامه

. از اوقات فراغت خود لذت ببرند باری داشته باشند و

پذیری ساعات  فدر محیط کار اصالحاتی از قبیل انعطا

 ی کار و کم شدن روزهای کاری و تعطیالت و برنامه

ها در تمام طول  انسان. بازنشتگی به وجود خواهد آمد

. عمر خود امکان و فرصت تحصیل را خواهند داشت

درمانی رایگان برای همه وجود خواهد داشت و  خدمات

یک ." ها خواهد بود های بهداشتی از اولویت آموزش

ها و  شور و احساساتی که در بین  چنین خواسته

از پیر گرفته  تا  -شصت در آمریکا  ی های دهه رادیکال

وجود داشت ممکن است اکنون رویایی و  -جوان

شصت این  ی گرایانه به نظر رسد ولی در دهه آرمان

تر از چیزی بود که االن قابل  ها بسیار مرسوم خواسته

ه خیلی از ابزار و روشی ک ،با این وجود. تصور است

هاشان در  های رادیکال برای رسیدن به آرمان این گروه

پیش گرفتند آنان را بیش از پیش در منجالبی از 

گرفتاری و درگیری فرو برد و در نتیجه پتانسیلی که 

توانست در آن زمان  به یک  ها باور دارند می خیلی

انقالب سوسیالیستی در آمریکا بیانجامد به کشتارگاه 

شاید که آزاد شدن استفاده از ماریجوانا و . سپرده شد

حق برخورداری از دارو و درمان کم هزینه چیزی 

نباشد که الزاما به یک انقالب و همبستگی نیاز داشته 

های  در آن مدت کوتاه حزب پلنگ ،با این همه. باشد

ها را در مسیر  سیاه آنچنان توانسته بود افراد و گروه

وع یک انقالب دور از ذهن جنبش خود متحد کند که وق

های  تاثیری که حزب پلنگ ،در آخر. رسید به نظر نمی

توان به طور غیر  سیاه از خود باقی گذاشت را می

ناپذیر  طلبانه و مصالحه های مبارزه مستقیم در خواسته

های سیاه الهام گرفته  ها حزب و گروه که از پلنگ ده
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 جنگ علیه جنگ 

 عسل اخوان: ترجمه

 

لبی است که ی یکی مطا این مطلب در واقع ترجمه

های رادیکال  و در میان چپ نوشته 1992در سال 

نوعی از یک بحث . آلمان دست به دست شده است

های  یمه مخفی که با توجه به حساسیتن_ نیمه علنی 

همان زمانی سازمان امنیت آلمان که هنوز هم وجود 

با این وجود و به . ی آن معلوم نیست دارد، نام نویسنده

رغم قدیمی بودن مطلب، بخشی از تاریخ فراکسیون 

ارتش سرخ و نیز انتقادات چپ رادیکال آلمان را به 

وز هم به زبان انتقاداتی که هن)این سازمان چریکی 

 . به خوبی بازتابانده است( آید می

ترین  ، قدیمی(RAF)فراکسیون ارتش سرخ 

سال گذشته در آلمان بوده  22سازمان پنهانی مسلح در 

آخرین . که هدف آنها از بین بردن امپریالیسم است

ی فراکسیون ارتش سرخ، با توجه به تغییر در  اعالمیه

موجود در دنیای  های وضعیت کنونی جهان و اولویت

کنونی، با یک دیدگاه بازاندیشانه و انتقادی به تاریخ 

های آن پیرامون مقاومت  خود سازمان و سیاست

در . پردازد مسلحانه در مقابل کاپیتالیسم و امپریالیسم می

این اعالمیه، برای اولین بار پس از مدتی طوالنی، 

فراکسیون ارتش سرخ، نقش خودش را در جنگ علیه 

ای در جهت  داری، و مبارزاتش به عنوان وسیله ایهسرم

برد تا جهت  مبارزه با امپریالیسم را زیر سوال می

تر  مهم. سیاسی جدیدی را برای مبارزات خود پیدا کند

که، فراکسیون ارتش سرخ، تصمیم گرفته  از همه این

است هرگونه فعالیتی را تا زمانی که این مذاکرات و 

ی این  در ادامه. رد، متوقف کندها ادامه دا یابی جهت

ای از سیاست و تاریخ فراکسیون ارتش  مقاله خالصه

 .شود سرخ، بیان می

 

بر اساس  7711فراکسیون ارتش سرخ، در سال 

یک جنبش و حرکت دانشجویی علیه جنگ ویتنام، 

های خودش را به عنوان  پس از آن پایه. تأسیس شد

ش را در سازمان استحکام بخشید، و مبارزات خوی

گذاری در  حمایت از مردم ویتنام برای آزادی با بمب

های وابسته به امپریالیسم آمریکایی و آنچه  هدف

در می . خواند، ادامه داد می« فاشیسم آلمان غربی»

، سازمان، یک سری حمالت متعدد و هدفمند به 7712

گرا و از این  های راست های ارتش، پلیس، رسانه پایگاه

به  7712می  72ای که در  در بیانیه. ادقبیل انجام د

گذاری در پایگاه پلیس  منظور قبول مسئولیت بمب

ی خود را  منتشر شد، فراکسیون ارتش سرخ، وظیفه

تشکیل یک جنبش چریکی انقالبی به منظور آزادی 

داری و استثمار  ها از بند فاشیسم، سرمایه انسان

هوم مف"در یک سند به نام . کاپیتالیسم اعالم کرد

، سازمان، به تالش برای آزادی در "های شهری چریک

ی آفریقا، آمریکای التین و آسیا پرداخت و به  سه قاره

به شکل " مبارزه از درون"لزوم برگزیدن استراتژی 

مبارزات چریکی در شهرهای مرکزی کشورهای 

امپریالیستی به عنوان اصلی در حمایت از این 

 .خواهی اشاره کرد آزادی

، بیشتر مؤسسان فراکسیون ارتش 7713 تا سال

با وجود فشار زیاد، . سرخ، کشته و یا زندانی شدند

های انقالبی خود را ادامه  سازمان، همچنان فعالیت

، زندانیان سیاسی فراکسیون 7713در سال . داد می

ارتش سرخ، به دلیل کشته شدن هالگر مینز، یکی از 

متاثر . زدند بنیادگذاران سازمان، دست به اعتصاب غذا

 2از این اعتصاب غذا، یک چریک مرتبط با جنبش 

، به یک رئیس (یک گروه چریکی آنارشیست) ژوئن 

. دادگاه در غرب برلین تیراندازی کرد و او را کشت

ها هم در پیروی از هالگر مینز، به  یکی از چریک

تالش برای اشغال سفارت آلمان غربی در استکهلم 

ناموفق در جهت آزادی  سوئد پرداخت، این حرکت

رفقای زندانی  که بیشتر در زندان اشتایم هایم بودند، 

 . انجام شد

انتقادات بسیاری از همان ابتدا نسبت به فراکسیون 

برای مثال، نویسندگان . ارتش سرخ، وجود داشت

معتقد بودند که " آنارشی"ای انگلیسی به نام  مجله

تمرکز و ی این سازمان، که م های مسلحانه مقاومت

: دار نیز بوده است، دو تاثیر منفی بزرگ دارد جهت

ی  های آنان پاسخگوی تجربیات روزمره فعالیت: اول

مردم نیست و بیشتر مردم مبارزات آنان را یک مبارزه 

های شخصی  که مردم در  بر ضد پلیس به دلیل دشمنی

فراکسیون ارتش : دوم. بینند آن هیچ نقشی ندارند، می

های علنی و  داری کردن از تلفیق فعالیتسرخ، با خود



های جنبی بیش از  مخفی، همچنین با تأکید به حرکت

های ضروری و اساسی، خود را از رفقای دیگر  حرکت

آنها خود . اند خواستند به آنها کمک کنند جدا کرده که می

های عمومی جدا کردند و با ترویج  را از حرکت

خود را از بسیاری  ساالری سیاسی و آوانگاردیسم، نخبه

ی مردم  های سیاسی که مورد پشتیبانی توده از حرکت

 .بودند، جدا کردند

، اولریکه ماینهوف، یکی از 7718در سال 

مؤسسان سازمان، توسط نیروهای دولتی به قتل رسید و 

( 7.)ای برای تظاهرات در اروپا شد این قتل مقدمه

گری کنندگان دست به انفجار کنسول همچنین تظاهرات

گذاری در پایگاه رادیوی نظامی  آلمان در نیس و بمب

سپس در سپتامبر سال . آمریکا در فرانکفورت زدند

، در حالی که دادگاه  زندانیان اشتایم هایم ادامه 7711

کرد، فراکسیون ارتش سرخ، مدیر عامل دیملر  پیدا می

ی  ، را ربودند، او یک افسر بازنشسته(مارتین شیلر)بنز

سازمان، آزادی اعضای خود را در قبال . داس اس بو

آزادی شیلر درخواست کرد و دولت درخواست آنان را 

در ادامه، مبارزان فلسطینی، یک هواپیمای . رد کرد

را ربودند و در مقابل آن خواستار   751بوئینگ 

نیروی . های فراکسیون ارتش سرخ شدند اجرای خواسته

موفق  7جی ضد تروریستی آلمان، معروف به جی اس 

. به آزادی مسافرین و کشتن چند تن از گروگانگیران شد

سپس دولت آلمان، سه تن از مبارزان  فراکسیون ارتش 

بعد از ( 2)های زندان به قتل رساند، سرخ را در سلول

ها کشته شده  ی شیلر پیدا شد که توسط چریک آن جنازه

 .بود

، سازمان، 7717و  7711های  بین سال 

های  خود را کاهش داده بود، و پایههای  فعالیت

. رسانی به فراکسیون ارتش سرخ، سست شده بود کمک

در دید عموم مردم، فراکسیون ارتش سرخ، تبدیل به 

های آنها در  یک گروهک مبارز شده بود که تمام فعالیت

جهت آزادی زندانیان خودشان بود و مبارزات آنها علیه 

در همین . اشتدولت نیز تنها در این جهت جریان د

زمان بود که دلیل اصلی و ابتدایی مبارزات آر 

سازمان، که مبارزات ضد جنگ ویتنام بود از بین 

، فراکسیون ارتش سرخ، 7717در سال . رفت

گیری بر ضد  جهت. گیری جدیدی به خود گرفت جهت

های ناتو در اروپا و به  داری آمریکایی و هدف سرمایه

رسانی در میان  کمک یک پایگاه جدید. خصوص آلمان

ای در آلمان و در بستر  مبارزان علیه بمب هسته

دوستانه در آلمان توسط سازمان ایجاد  های صلح حرکت

. شد تا با کمک آنان علیه امپریالیسم جهانی مبارزه کنند

این مبارزه با هدف جلوگیری از ایجاد یک پایگاه 

نظامی ناتو در آلمان برای حمله به کشورهای جهان 

ی  ها و مبارزات در سایه ی این حرکت وم بود؛ همهس

 .ریشه داشت" جنگ علیه جنگ امپریالیستی"شعار 

ژوئن، اعالم کرد که به  2، جنبش 7761در سال 

فراکسیون ارتش سرخ، می پیوندد تا یک متحد سیاسی 

. برای جریانات پرولتاریایی بیابد و اتحادی ایجاد کند



ی چریکی، هیچ وقت  بارزهاعتقاد آنها بر این بود که م

ی مردم  را راضی نگه دارد،  تواند توده به تنهایی نمی

ولی برای آنها مبارزه، در اولویت است به شکلی که 

 .مردم بتوانند به اهداف خود برسند و راضی باشند

تهاجم جدید فراکسیون ارتش سرخ، با به قتل 

رساندن الکساندر هیگ، که در آن زمان ژنرال ناتو 

ی ناموفق  ، با یک حمله7767، شروع شد و تا سال بود

پرتاب نارنجک به سمت یک ژنرال آمریکایی به نام 

گذاری در مرکز نیروی هوایی ناتو  کروسن و یک بمب

فراکسیون ارتش سرخ، اعالم . در رامشتاین ادامه یافت

کرد که دلیل حمله به رامشتاین، تبدیل آن به پایگاهی در 

. ای علیه جهان سوم بوده است تهاروپا برای جنگی هس

یک تشکل چریکی )های انقالبی  ، سلول7767در سال 

ای طوالنی  ، مقاله(شروع به کار کرد 7715که از سال 

در این . در انتقاد از فراکسیون ارتش سرخ، منتشر کرد

مقاله آمده بود فراکسیون ارتش سرخ، یک سازمان 

موجب هایش  مبارز و مسلح محبوب است که فعالیت

ترین  اما مهم. شود دردی در مردم می حس خوب هم

انتقادی که در این مقاله متوجه این سازمان شده بود، 

انتقادی مبنی بر عدم پاسخگویی فراکسیون ارتش سرخ 

داری  ی پرولتاریا و سرمایه ی تضاد بین طبقه به مسئله

های انقالبی، تضادهای موجود  بود؛ انتقاد دیگر سلول

فراکسیون ارتش سرخ به طور کلی بود،  در باورهای

برای مثال، سکوت آنان در مورد جنبش زنان و 

استثمار و تبعیض جنسیتی و تخریب محیط زیست 

 . توسط صنعت نوین

رسد  ست که به نظر می اینها همه انتقاداتی

در پی پاسخی جدی  67فراکسیون ارتش سرخ، از سال 

ای به آنها  یهدر بیان 72برای آنهاست، مثال در آوریل 

، یکی از نویسندگان سازمان، سند 62سال . اشاره کرد

ی  گروه مبارز مسلح، مقاومت و جبهه"مهمی به نام 

را منتشر کرد و در آن به وحدت " ضد امپریالیستی

ی ضد امپریالیستی بر ضد امپریالیسم ناتو اشاره  جبهه

کرد؛ در این مقاله در واقع فراکسیون ارتش سرخ، 

ه یک اشتباه مهم تاکتیکی و سیاسی در سال پذیرفت ک

های  سازمان، ایده. مرتکب شده است 7711

اش را زیر سوال برد و از ضد   خودمحورانه

 .ها دعوت به اتحاد با یکدیگر کرد امپریالیست

های فراکسیون ارتش سرخ، در  در حالی که فعالیت

، سازمان، 63متوقف شده بود، در سال  65و  62سال 

، زندانیان این 63دسامبر  3در . عال شددوباره ف

سازمان، با دعوت از تمام زندانیان سیاسی، در جهت 

در . مبارزه با امپریالیسم، دست به اعتصاب غذا زدند

های ضد سرمایه  حمایت از این اعتصاب غذا، گروه

های وسیعی  داری در سراسر اروپا، دست به فعالیت

ی مبارز  های فعال شامل هسته این  گروه. زدند

، ADهای انقالبی و  ، سلول(CCC)کمونیستی بلژیک 

ها فقط به منظورهمبستگی با  این فعالیت. بودند

کنندگان نبود، بلکه بخشی از حمالت کلی بر  اعتصاب

 . شد داری و ناتو محسوب می ضد سرمایه

ی مشترک،  ، طی یک بیانیه7763ی  ژانویه 73در 

ایجاد  فراکسیون ارتش سرخ و اکشن دایرکت،

ی  ی طبقه المللی مبارزه ی بین موسسه"تشکیالتی را 

نظامی  -های سیاسی زحمتکش در شهرها همراه با هسته

. نام نهاده شد، اعالم کردند" های اروپای غربی چریک

روز بعد، اکشن دایرکت، با اعدام ژنرال آدران  71

ی  ای اعالم کرد که او مرکز پروژه فرانسوی، در بیانیه

های  سازی حکومت ک امپریالیستی یکدستاستراتژی

در اول . محلی اروپایی تحت کنترل ناتو بوده است

، فراکسیون ارتش سرخ، طرف آلمانی 7763ی  فوریه

در . را اعدام کرد" ارنست زیمرمن"ژنرال آدران، 

آگوست، یک چریک وابسته به سازمان به نام جرج 

ه مین ب -جکسون با توجه به نقش پایگاه هوایی رین

عنوان مرکزی برای جنگ علیه جهان سوم به آن حمله 

یابی به این  فراکسیون ارتش سرخ، برای دست. کرد

پایگاه هوایی، سربازی آمریکایی را کشت و از کارت 

این . شناسایی وی برای ورود به پایگاه استفاده کرد

های آلمان شد که  اتفاق منجر به بحثی جدی میان چپ

ه بسیاری از حامیان سازمان، عالوه بر آن باعث شد ک

: گوید یکی از این هواداران می. از آن فاصله بگیرند

هر حرکت خطی نظامی وقتی که به سمت جدایی از "

. چیزی که برایش جنگیده بودند، می رود، غلط است

جنگم، باید همچنین خط و  اگر من ضد چیزی می

ای برای آنهایی که قربانی آن چیزی که من بر  برنامه

این چیزی است . اند، داشته باشم جنگم، شده آن می ضد

. افتاد که در رابطه با فراکسیون ارتش سرخ اتفاق نمی

های انقالبی این قضیه  به طور کلی، در مورد سلول

های  شوند که حمله متفاوت است، آنها ابتدا مطمئن می

 ."کند آنها پیامی را بیان می

به  ، سازمان، یک مدیر صنعتی7768در جوالی 

نام کارل هینز بکورتس، که در تحقیقات اس دی آی 

، یک افسر 7768شاغل بود را ترور کرد و در اکتبر 

جرالد فن برانمول، . ارشد عالی مقام خارجی اعدام شد

که اعدام شد یکی از عناصر اصلی در ایجاد و 

گیری سیاست اروپای غربی در  سیستم کلی  شکل

 . داری بود سرمایه

ی  فراکسیون ارتش سرخ، بیانیه ،7766در سال 

مشترکی با بریگاد سرخ ایتالیا که اکنون فعالیتشان 

در این بیانیه، به اتحاد . متوقف شده، منتشر کرد

سازی اروپا  های انقالبی در مقابل یکپارچه حرکت

ی  در این بیانیه. دعوت شده بود( ی اروپا اتحادیه)

ی انقالبی  رسمی، اینگونه بحث شده بود که تهاجم جبهه

های استراتژیک برای شکل  اروپای غربی علیه پروژه

اقتصادی و نظامی اروپای غربی در  -دهی سیاسی

راستای تضعیف سیستم امپریالیستی بوده و سبب بحران 

، سازمان، 7766در سپتامبر . گردد عمیق سیاسی می

ای ناموفق به وزیر اقتصاد آلمان، هانس تیتمیر،  حمله

، آنها موفق به اعدام 7767نوامبر انجام داد و در 

. المللی، آلفرد هرهاسن، گشتند دار بین موثرترین سرمایه

، فراکسیون ارتش سرخ، اعتصاب غذای 7767در 

ناموفق دیگری را به منظور خاتمه دادن زندان انفرادی 



آغاز کرد و از دولت خواست زندانیان سیاسی را با هم 

، هانس نوسل، 7771در جوالی . در یکجا قرار دهند

وزیر وقت و کارشناس ارشد مقابله با تروریسم از سوء 

در . قصد فراکسیون ارتش سرخ، جان سالم به در برد

ای مرتبط، سازمان نشان داد که انتقادهای وارد  اعالمیه

سازمان پذیرفت که مقاومت . بر خویش را پذیرفته است

که  ها نشأت بگیرد و اعالم کرد های جریان باید از ریشه

های  یک نیروی فشار از پایین که متشکل از جریان

 . گوناگون باشد، باید به وجود آید

 

در جریان جنگ خلیج، فراکسیون ارتش سرخ، 

ها در  سفارت آمریکا در بن را در پاسخ به ویرانی

ی نیروهای سازمان ملل و  عراق که بر اثر حمله

ای  یهدر بیان. آمریکا به وجود آمده بود، به رگبار بست

مرتبط، عالوه بر مسائل دیگر، آنها درخواست کردند 

های  که فعالیت

زندانیان سیاسی در 

های انفرادی  سلول

. آمریکا متحد گردد

، سازمان، 7777در 

رئیس شرکت مسئول 

برای بازسازی آلمان 

شرقی در راستای 

داری  اهداف سرمایه

این . را به قتل رساند

شخص، دتلو رودر، 

 یکی از معماران

در . آلمان جدید بود

ی مرتبط با این  بیانیه

جریان، فراکسیون 

ارتش سرخ، 

های الزم برای زندگی  درخواست کرد که پیش شرط

های آلمان  رغم برنامه مختارانه و با شرافت انسانی علی

و اروپای غربی برای استثمار مردم در این قاره و در 

س، از آن پ. ی دیگر مورد تأکید قرار گیرد سه قاره

های سازمان، کاهش پیدا کرد، هر چند آنها  فعالیت

هایی در خصوص موضوعاتی نظیر زندانیان  بیانیه

سیاسی و تالش پلیس برای مجرم قلمداد نمودن 

هایی از  های مقاومت علنی، با این اتهام که بخش حرکت

آن حامیان لجیستیکی فراکسیون ارتش سرخ هستند، 

ای دیگر در  نیهتوجه کنید که بیا. )صادر کردند

منتشر  27/18/7772در تاریخ  1-خصوص نشست جی

ی اخیر، سازمان، نشان داد که  در این بیانیه(. شد

انتقادهایی را که در طول تاریخ فعالیت خود دریافت 

خواندن بیانیه . تری پذیرفته است کرده، به طور جدی

های  سازد که فراکسیون ارتش سرخ، نظریه آشکار می

های دیگری  ی خود را کنار گذاشته و فعالیت خرابکارانه

نظیر مقابله با نژادپرستی و نابرابری زن و مرد را در 

اکنون  آنها هم. دستور کار خود قرار داده است

های دیگری نظیر تصرف کردن اموال دولتی،  فعالیت

های مهاجرین و  های ضد فاشیستی، فعالیت جنبش

در پناهندگی و  آمیز های تبعیض پناهندگان علیه سیاست

ی زندانیان اجتماعی علیه انفرادی را در دستور  مبارزه

اند؛ به این دلیل که بر این  های خود قرار داده فعالیت

 . باورند که آنها بخشی از نیروی فشار از پایین هستند

مشخص نیست که فراکسیون ارتش سرخ، چه 

آیا . های ضد قدرت ایفا خواهد کرد نقشی را در فعالیت

هایی در سطوح پایین نظیر آنچه  ین سازمان به فعالیتا

که در باال ذکر شد، ادامه خواهد داد یا به کلی از فعالیت 

این تصمیم فراکسیون ( 5!)صرف نظر خواهد کرد؟

ارتش سرخ، برای گسستن از تاریخ و عملکرد 

ای در جناح  اش سبب بحث و گفتگوی گسترده گذشته

اری در مورد نحوه و چپ مستقل آلمان شده است؛ بسی

تشکیل یک . کنند های مسلحانه بحث می بستر فعالیت

ها نه  جریان انقالبی نیازمند پاسخگویی به این پرسش

های دیگر دنیا نظیر  تنها در آلمان بلکه در بخش

آمریکای شمالی، 

 . خواهد بود

 : ها پانوشت

اینک و _ 2و  7

ها  پس از گذشت سال

هنوز در مورد مرگ 

اینهوف و اولریکه م

نیز آندریاس بادر، 

گوردون انزلین و یان 

کارل راسپه بحث 

مقامات . شود می

رسمی آلمان و 

های راست  رسانه

همواره هرگونه 

مسئولیت دولت آلمان 

در این واقعه را 

ای باور دارند که آنان به قتل  اند، عده تکذیب کرده

توسط پلیس کشته  ای معتقدند آنها  اند و عده رسیده

های زندان دست به خودکشی  اند، بلکه در سلول نشده

ی مهم مطرح است  با این وجود هنوز این مسئله. اند زده

که پلیس و نگهبانان زندان در هر دو مورد 

اند از خودکشی آنها جلوگیری کنند و به عمد  توانسته می

برای اطالعات بیشتر در این . اند این کار را نکرده

شورا . هایم پاییز اشتایم: بزمینه مراجعه کنید به مطل

 .ی سرپیچ نشریه 3ی  در شماره. اسدی

هر چند فراکسیون ارتش سرخ دیگر فعالیتی _  5

ندارد اما گاهی برخی از فعاالن چپ رادیکال آلمان به 

اند از  دلیل ارتباطاتی که در گذشته با این سازمان داشته

این در حالی است . شوند سوی پلیس امنیتی بازداشت می

ی فراکسیون  که هنوز تعدادی از فعاالن شناسایی شده

ارتش سرخ تحت تعقیب پلیس آلمان قرار دارند و به 

چنین برخی از  هم. کنند صورت مخفی زندگی می

ی سازمان در برخی کشورهای  هواداران شناخته شده

از جمله . کنند نزدیک آلمان، مانند دانمارک، زندگی می

محض ورود به آلمان  چند گروه موسیقی راک که به

 .توسط پلیس بازداشت خواهند شد



ها ما را ماجراجو  دموکرات سوسیال

 دانستند می

به مناسبت  [1]س مشکات ومصاحبه با کال

  66ش سالگرد جنب

  زاده مهسا ولی: ترجمه
 

های علنی به مناسبت  در بحث: [2]ماریانه زپ 

تاکید اصلی بر یک رویداد  86چهلمین سالگرد جنبش 

به برخی از این  در آغاز تمایل دارم. استانی جه

های مطرح  یکی از تئوری. ها در آلمان بپردازم ویژگی

در  86شده در این بحث، این است که موضوع جنبش 

در حالی . ها بوده ی بین نسلااصل اختالف نظر و دعو

که فرزندان نسل نازی بر کنار شدند و این سوال مطرح 

در کشور آلمان سوپاپی بود به ویژه  7786شد که آیا 

  برای فائق شدن بر دوران گذشته؟

در مناقشات سیاسی، موضوع : کالوس مشکات 

کاملن . شه می ها بین نسل محدود به تضاد 86جنبش 

هایی با نسل پدر و مادرهای نازی  درسته که درگیری

 ی و اما همچنین با اعضای اتحادیه. وجود داشته

. که والدین نازی داشتند دانشجویان سوسیالیست آلمان

و یا به  تفاشیس( ضد) های آنتی چرا که بقیه از خانواده

 .های غیر سیاسی بودند نوعی از خانواده

 ،ها موضوع اختالف بین نسل راس قرار دادنبا در 

پوشی خواهد شد و پس  ها چشم پرسش ی از بقیهر اجبا هب

پذیر است، به صورت  از آن به سختی امکان

فقط با مد . ک نسل را تعریف کنیمفراکشوری ی

اجبارا کاراکتر  ،ها در آلمان نظرگرفتن جریان نسل

عالوه بر  .المللی این جنبش را نادیده خواهیم گرفت بین

کسوتان برای ما به هیچ وجه همیشه  ارتباط با پیش ،این

رفقای قدیمی  یرو هما دنبال: به معنای تضاد نبوده

و [ 5]خ وهمانند ارنست بلایم، پیرو معلمان بزرگی  بوده

 دوستیو که افتخار آشنایی [ 3] زهیا هربرت مارکو

البته همچنین و  را شخصن داشتم اوپدرانه با 

فاشیسم همانند ولفگانگ  ضد مقاومت بازماندگان 

 [1]. و یا فریتس الم[ 8]، ویلی هوهن [3]آبندروت 

در نهایت باید به این موضوع فکر کرد که تحوالت 

ها مثلن پایان  نسل ی کل دهندهسیاسی ش

در مناطق مختلف آلمان کاملن  ،جنگ

من . اند متفاوت روی داده و یا تجربه شده

شهر برلین در  ی خودم شخصن در حومه

تحت اشغال شوروی سابق،  ی منطقه

ما . ، بزرگ شدم[6]بعدها آلمان شرقی 

معلمان نازی  ی شاهد خلع منسب همه

ور به ط 7733بعد از می . بودیم

مون که همیشه  تصادفی معلم قدیمی

و  ای رنگ به تن داشت یونیفرم قهوه

کرد، را به عنوان  تنبیه بدنی می

در  .بان قبرستان مالقات کردیم باغچه

مناطق شرقی شکست ناسیونالیسم 

غربی  ی اشغال شده از مناطق تر رادیکال

قبل از آنکه در اینجا درگیری با . بود

ها توضیح و  موضوع خاص نسلبه عنوان  ،ناسیونالیسم

 .ی به نظر میادیک تمایز سیاسی ضرور بشه، تحلیل

های دوران جنگ  تضاد میان نظام: ماریانه زپ

  کرد؟ سرد چه نقشی را ایفا می

یکپارچه شدن با غرب و تجدید : کالوس مشکات

را برای جمهوری فدرال آتی به همراه  تسلیحات این

لی موجود پذیرفته دولت قب ی های عمده داشت که بخش

 و ادغام در دنیایی آزاد. شدند و حتا حیاتی مجدد گرفتند

های فاشیست مثل اسپانیا و  وارد شدن دیکتاتوری

ال، به مقابله با آیین نازی کاملن ارزش دیگری غپرت

مدیر اقتصاد امپراتوری آن دوره وکالی . اهدا کرد

ازافسران ارشد ارتش . نازی را به نحوی تحمیل کرد

های واالیی  حیثیت شد و توانستند منسب ی تلر اعادههی

بدین ترتیب جنگ سرد . در دولت جدید به دست بیاورند

 ،دستگاه دولتی ی به هر جهت با توجه به قسمت عمده

مناقشه با زمان . تداوم رژیم نازی را پشتیبانی کرد

دولت آدناور مناقشه با زمان  ی نازی در دوره ی گذشته

 .حال بود

 ی دالیل منشعب شدن اتحادیه: ه زپماریان

حزب سوسیال  از[ 7]دانشجویان سوسیالیست 

  چه بود؟[ 71]دموکرات آلمان 

 ،اگر بخواهیم تهاجمی عنوان کنیم: کالوس مشکات

باید بگوییم که حزب سوسیال دموکرات آلمان خودش را 

 ی اتحادیه .دانشجویان سوسیالیست جدا کرد ی از اتحادیه

الیست مقید به اصول سیاست سوسیال دانشجویان سوسی

سیاستی که همچنان اصول . دمکرات قدیمی بود

را در برنامه [ 77]زمان گودسبرگ  مارکسیستی قبل از

داشت، تالشش تغیردادن اساسی ساختار اقتصادی بود و 

در . مخالف بازسازی تسلیحاتی مجدد آلمان غربی بود

به  راس حزب سوسیال دموکرات در ییمقابل، نیروها

آنان تعهدات با غرب، ورود به . کردند تدریج جا باز می

ناتو و بازسازی مجدد تسلیحاتی را قبول داشتند و 

ی را تآمادگی آن را داشتند که تمامی اهداف سوسیالیس

های دولت آتی کنند و بدین ترتیب  قربانی توانایی

 .ناپذیر بود درگیری با دانشجویان معترض هم اجتناب

ملحق شدند، که [ 72]ادی مثل هربرت ونر به اینها افر

تصوراتش از دیسیپلین حزبی هنوز شکل یافته از 



این سوسیال . اش بود اصول استالینی دوران گذشته

خواستند انجمن دانشجویی سرکش را با  ها می دموکرات

که در آن زمان  این. همرنگ خود کنند ،های معتبر روش

ی کوچکی وجود ها دانشجویی گروه ی در داخل اتحادیه

 ،داشتند که از مسیر برلین شرقی منحرف شده بودند

را بعدها کارکنان  این. ساختگی بود ی فقط یک بهانه

به سردبیری [ 75" ]کنکرت " اتحادیه با نام ی مجله

چیزی  ،شخصن اعتراف کردند[ 73]ل ررُ س راینِ وکال

 ی اکثریت اعضای اتحادیه. که ما از آن خبر داشتیم

سوسیالیست مثل من که به عنوان عضو دانشجویان 

از [ 73" ]ند پونکتاشتاِ "با نام  ینهاد ی هیات تحریریه

یکی از اعضای آن بودم، همانقدر با  7733 سال

آلمان شرقی سابق و شوروی  یکجمهوری دموکرات

 مکاپیتالیس ی سابق مخالفت داشتیم که معترض به اعاده

موضوع در آلمان غربی بودیم و سران حزب از این 

حقیقت جریان را به طور مثال . آگاهی کامل داشتند

" دادگستری نازی بدون مجازات"نمایشگاهی با نام 

کر رِ شتِ اِ کند که از جانب راینهارد  نمایانگر می[ 78]

سوسیالیست بر  اندانشجوی ی از اعضای اتحادیه[ 71]

ها در دستگاه  اش راجع به نفوذ نازی اساس تحقیقات

لمان برگزار شده بود و با وجود دادگستری غرب آ

حزب سوسیال دموکرات از  ی اعتراض هیئت رییسه

چنین . به نمایش گذاشته شد 7737ماه نوامبر 

ها برای نزدیکی به  هایی در تناقض با تالش افشاگری

دانشجویی از جانب حزب سوسیال دموکرات  ی اتحادیه

به شکل یک ائتالف  7788الخره در سال ابودند که ب

به عنوان [ 76]گ میان نازی سابق کیسینجر بزر

به عنوان [ 77]ویلی برانت  صدراعظم و ضد فاشیزم

 .صدراعظم به اوج خود رسید معاون

در  7737گفتگوها در کنفرانس نمایندگان در سال 

دوباره امسال  که بعد از نیم قرنی[ 21]شهر گتینگر 

به هایی بودند  یکبار از آن نامی آورده شد، آخرین تالش

دانشجویان  ی ها میان اتحادیه منظور ترمیم درگیری

این آشتی  .سوسیالیست و حزب سوسیال دموکرات آلمان

هیئت اجرایی  7787در سال . طول نکشید مدت مدیدی

حزب مقرر کرد که عضویت در حزب سوسیال 

دانشجویان  ی در اتحادیه دموکرات با عضویت

دین ترتیب سوسیالیست به هیچ وجه همخوانی ندارد و ب

یک [ 27]با انجمن دانشگاهی سوسیال دمکرات 

داد که البته بعد از مدت کوتاهی ب مجزا ترتی ی اتحادیه

 .با حزب را طی کرد هبه همین منوال خط سیر مواجه

دانشجویان سوسیالیست توانست با  ی اتحادیه

حمایتی که در راس آن اساتید  ی پشتیبانی یک موسسه

هایم  آبندروت، اوسیپ فلشت هما نند ولفگانگ معتبر

فعالیت [ 25]یواخیم هیدورن  -، هینس[22]

قاعدتا . موجودیت خودش را به اثبات برساند داشتند،

 .هم از حزب بر کنار شدنداتحادیه حامیان 

جدایی از حزب سوسیال دموکرات : ماریانه زپ

آلمان چه معنایی برای جنبش دانشجویان سوسیالیست 

  داشت؟

موضوع اصلی اختالفات سیاسی  :کالوس مشکات

های شغلی و منسبی در  بود و در این میان اما پیشرفت

های  برای اکتیویستمسیر آنها داخل حزب که متداولن 

های دانشجویی باز بودند، و برخی از  سیاسی اتحادیه

[ 23] گذاران انجمن دانشگاهی سوسیال دموکرات پایه

در . ر کنندخواستند از آنها صرف نظ به هیچ وجه نمی

من به عنوان . مورد شخص من هم به همین ترتیب شد

رییس نمایندگی کل دانشجویان دولت فدرال آن زمان 

ت ئهیعضو ت جوانان سیاسی به سمت ئدر هی[ 23]

اجرایی در حزب سوسیال دموکرات منصوب شدم و 

دانشجویان  ی وقتی که اقدام به حمایت از اتحادیه

دیگر هیچ دعوتی از من  سوسیالیست کردم، به یکباره

تفکیک حزب سوسیال دموکرات در ابتدا . به عمل نیامد

به معنای صرف نظر کردن از عمل سیاسی به معنای 

اش بود، اگرچه بسیاری از ما تعهداتشان را در  متداول

با تحت سوال . امور آموزشی سندیکایی تقویت کردند

قرار گرفتن در رابطه با تاثیرات این امر، اعضای 

دانشجویان سوسیالیست تصمیم به یک کار  ی اتحادیه

مدارس عالی "آن کتاب  ی نتیجه. فشرده گرفتند کتئوری

مباحثات نظری در  ی بود که پایه[ 28" ]یسدر دموکرا

. شد 81 ی ها در آغاز دهه مورد اصالحات در دانشگاه

که چبا روی کار آمدن رودی دو 81 ی تازه اواسط دهه

های  عنصر نو با گرایشو دوستانش یک [ 21]

دانشجویان سوسیالیست مطرح  ی در اتحادیه تیاکتیویس

شد، که ابتدا بسیاری ازرفقای قدیمی به اصطالح 

 ی اما اهمیتی که اتحادیه. منطقی را به گمراهی کشاند

های دانشجویی به  دانشجویان سوسیالیست در جنبش

ی ها دست آورد، با نادیده گرفتن تاریخ مقدماتی راه حل

آمیز حزب سوسیال دموکرات، قابل فهم نخواهد  تیموفق

  .بود

 81 ی که از اواسط دههچرودی دو: ماریانه زپ

های اصلی جنبش دانشجویان سوسیالیست  یکی از مهره

که به همراه دیگران یکی از چخصوص دوه ب. بود

. ها آورد افراد کلیدی بود که این جنبش را به خیابان

نو را تشریح کرد؟ چه  رشود این عناص چگونه می

  نفوذی مطرح بود؟

 ی چپ جدید، که اتحادیه :کالوس مشکات

 دانشجویان سوسیالیست خودش را قسمتی از آن تلقی

ها در  چپ. المللی داشت گیری بین کرد، یک جهت می

و مبارزه " New Left Review"ی  انگلستان با مجله

از تر ولیکن مهم. برعلیه تسلیحات اتمی پیشرو بودند

برخی . شد نفوذی بود که از جانب امریکا اعمال می آن

زمانی شخصن در [ 26]میشائل وستر  از فعاالن همانند

" Civil Rights Movement" آمریکا بودند و از

البته جنگ ویتنام هم سهم کالنی در . درس آموختند

 .عهده داشتر حاکمیت تفکر در مقوالت جنگ سرد ب

 ی ی از جانب اتحادیهالملل گیری بین ولیکن جهت

اولین  .رفت می یشدانشجویان سوسیالیست کماکان پ

آید، در ماه  تظاهرات غیر معمولی که من یادم می

این تظاهرات اعتراضی بود بر . برپا شد 7787جوالی 

در داهلم آمریکا [ 27]هارناک  ی علیه جشنی در خانه



فرانکو در  یبه مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کودتا

 2این جشن را ما در حالی بر هم زدیم که . 7758 سال

متخصصان فنی  ی رزمان با پوشیدن البسه تن از هم

عمومی پرچم  در منظرتوانستند وارد مراسم شوند و 

خواستیم به صراحت به  ما می. اسپانیا را برافرازند

همگان اعالم کنیم که در چه روابط دوستانه و 

اش امریکا  حامی ای دولت فدرال با قدرت برادرانه

 یتورهادیکتا کند و چگونه همکاری می

غرب حمایت  ی جزایرجنوبی از جانب اتحادیه شبه

های اعتراضی فراوان  آن فعالیتز بعد ا. شوند می

به وقوع پیوستند که اهدافشان  81 ی دیگری در دهه

های سمبولیک استعمارگر  ضد مهره مخالفت بر

 خصوص در آفریقاه واستعمارگری نو ب

الخره با حرکت اعتراضی علیه ابود و ب

به  7781اواسط در مالقات شاه ایران 

 .اوج خود رسیدند

 

میان شما و ولفگانگ  :ماریانه زپ

ای بر سر  مناقشه[ 51]هار کراس

موضوع زور و خشونت وجود داشت که 

چریک "به خصوص تحت اصطالح 

در  کراس هار. شد بیان می" زیرزمینی

 از فاکتور زور این جریانات به وضوح

نظر شما در این رابطه . کند صحبت می

  چیست؟

کراس هار این : کالوس مشکات

اش پشت  تهاجمی ی اواخر به دلیل نوشته

تفکرات قبل از زمان خودش تنزل به قعر 

که هنوز در تجزیه  ای برهان جدی. کرده

ش در مورد بخش سازمانی ا تحلیل و

شه،  پیدا می[ 57]که و کراهل چدو

مبارزات  سازماندهیسهم  در رابطه بامش را مفهو

اما توانست این نکته . میان مردم از دست داده تاثیرگذار

که به منظورانتقال چرا خاطر نشان کند که رودی دو

های جنگ مسلحانه با الگوی آمریکای التین به  روش

تواند از  پس چگونه می ،دولت فدرال عمل نکرد

که و ما همگی چود ؟های زیرزمینی صحبت کند چریک

سعی داشتیم با توجه به انحصاری بودن مطبوعات در 

، [52]شپرینگراکار اکسل  دست مافیای راست محافظه

این هدف . رعمومی را ایجاد کنیمفکانوعی دیگراز ا

پذیر  های کوچک امکان گروه تنها از طریق حضور

های گروهی خالقانه به  بود که با برگزاری فعالیت می

ت حاکم در برابر جنایات جنگی امریکا طورمثال سکو

 در ویتنام را بشکنند و یا وجود افکار واحد در

ی مثلن در سندیکاها را زیر عهای مهم اجتما حوزه

های  کارگیری اصطالح چریک آیا بهکه  این. سوال ببرند

باره مساعد بود، امروز در عمل قابل  زیرزمینی در این

 ،ک کلی جنبشبه هر ترتیب به منظور در. استبحث 

قرار دادن موضوع زور و خشونت در به اعتراض 

 .پرسش و پاسخ بی مورد است اولویت

امروزه برخی از این مطالبات و  :ماریانه زپ

بینانه به نظر  خیالی و غیرواقع ،های سیاسی برنامه

کنید؟  را شما امروز چگونه ارزیابی می این. رسند می

  شتند؟ها دا به نظر شما چه اشتباهاتی چپ

بین  چنین ایرادی که ما غیرواقع: کالوس مشکات

آن زمان تقریبا از هر سویی بر ما وارد ر هستیم، د

. غربی درگیر جنگ سرد ی نه فقط از جبهه و شد می

مستقل در  یها های آلمان شرقی، سوسیالیست یدئولوگا

کردند که برداشت  غرب را ماجراجویانی تلقی می

به عنوان . ی داشتندواقع یغلطی از تناسب قوا

های  سوسیالیست"اصطالح  ،العمل در برابر آن عکس

االن با گذشت سالیان .به وجود آمد[ 55" ]گرا واقع

، میتوانیم این سوال را مطرح کنیم 81 ی زیادی از دهه

که چه کسی در مسایل مهم مطرح آن زمان حق داشت؟ 

دکوری مثل ویلی برانت وفاداری تام خود  یک عنصر

ابر امریکا در جریان جنگ ویتنام را به اثبات در بر

خارجه به هیچ وجه به  رساند و به عنوان وزیر امور

رزمان مثل پرتغال در جنگ  هم ی اتحادیه ش ازا حمایت

را کسی دیگر به  این. اش پایان نداد استعمارگرایانه

های عجیب و  به یقین ما هم گاهی ایده. خاطر ندارد

ثال ایجاد جمهوری شوراها در م به طور. غریب داشتیم

ولیکن برای من . ان حامل واقعیت نبوددآلمان غربی چن

موضع بنیادی آن زمان مبنی بر رد جنگ ویتنام صحیح 

که اعتراضات کنونی برعلیه جنگ عراق  بود همانقدر

  .استدرست 

در یک نکته ما اشتباه . راجع به اشتباهات پرسیدید

کردیم شوروی  تصور میکه، ما  ن اینآوافری داشتیم و 

از آنجایی که . استو قادر به حیات  سابق قابل اصالح

کردیم که  ما از جنایات استالینی آگاهی داشتیم، فکر می

. ایست برای یک شوروی بهتر آن راه گشوده شده یافشا

تقارب  ی نظریه. اما در این اشتباه فکری ما تنها نبودیم

شد،  حمایت مین زمان که از جانب افراد دیگری آدر 



پذیرفته بود که امپراتوری شوروی یک سیستم قابل 

  .است دوام

به حقیقت  در اینجا دوباره اشاره دارم :ماریانه زپ

باره بر  چه تاثیراتی در این. جهانی بودن این رویداد

 شرایط آلمان قابل اثبات هستند؟

در مورد تاثیرات امریکا قبلن : کالوس مشکات

های  روی فقط به اصطالح پیاده ما شاید. صحبت کردم

صورت تمامی  آمیز را خلق کردیم در غیر این اعتراض

اشکال جدید تظاهرات از امریکا کپی برداشته شده 

گیری بر علیه سیاست رسمی  قاعدتا برای موضع. بودند

ما متعلق به . احتیاج داشتیم تری امریکا مدت طوالنی

یدا کرده بود ها رهایی پ ینسلی بودیم که توسط آمریکای

چنین این نیروهای آمریکایی بودند که در برابر  و هم

تر در اینجا  برای ما مهم. فاشیسم در آلمان جنگیدند

جنبش ضد جنگ بود که از امریکا وارد جریان شد، 

 کراهت هم . مشوق ما بود حرکتی که به ما جهت داد و

[ 53]های آن زمان مرتدانی همانند گتز الی  گفته در

ه ه با اتهامات ضد آمریکایی بازی کرده و بست، ک

آن  ی روزانه که اخبار ،دهند راحتی مزخرف تحویل می

 ی از امریکا در ویتنام انگیزه زمان راجع به انزجار

ای نه  بهانه ،گیری و عملکرد ما بود مهمی برای موضع

 .گری چندان ارزان برای آشوب

 

 ،اینکه اعتراضات در سطح جهانی :ماریانه زپ

پیوستند را چگونه  زمان به وقوع ها هم رای نظامف

 دهید؟ توضیح می

توانم جوابی صریح به  هنوز نمی: کالوس مشکات

شه، فقط در  به طور مثال گفته می. این سوال بدهم

ست فاشیسم آلمان، ایتالیا، ژاپن منجر به کشورهای پُ 

آمیز شد، البته این هم  های مسلح خشونت تشکیل گروه

که چه چیزی به چه نحوی  این. نیستتوضیح کافی 

به یقین . تاثیرگذار بوده، باید هنوز تجزیه و تحلیل شود

های نو  مشترک ازجانب چپ ی یک نیروی محرکه

وجود داشت، که بتوانند خود را از انجماد جنگ سرد 

 .که قابلیت عملکرد داشته باشند آزاد کنند، برای این

زات ضد مبار عالوه براین ما شاهد آخرین فاز

های  حکومتی  تشکیل فرم استعمارگری بودیم و

های  همبستگی با جنبش. استعمارگرنو را تجربه کردیم

زمان  تاخواهانه یک محرک قوی بود، و حتا  آزادی

گر  اعتراض برعلیه جنگ ویتنام هدایت. جنگ الجزیره

به وضوح در این های مختلفی بود،  مشترک جنبش

 31 ، درم درغرب برلینویتنا 7786 ی فوریه ی کنگره

که کشیده شد به سمت چرودی دو. ستاسال پیش نمایان 

مان پیرو کمونیسم  جایی که همفکران ،پراگ

نابود  7786طلب بودند که البته در ماه آگوست   اصالح

مدت کوتاهی . ن هم ما اعتراض کردیمآدر برابر . شدند

های اعتراضی شروع شد،  فروپاشی جنبش ،پس از آن

 .ست ته بحث دیگریکه الب

توسط خانم  28/2/2116این مصاحبه در تاریخ 

دکتر ماریانه زپ، کارشناس تاریخ معاصر و توسعه 

  .ه استانجام شد[ 53]ینریش بل ای در بنیاد هسدموکرا

  س مشکاتودر مورد کال

 71پایان جانگ جهانی دوم در کالوس مشکات 

، ست او متعلق به نسل میانی. سال داشت

سربازان جنگ واما پیرتر از نه نسل 

های  اولین سال. ها شصت و هشتیاغلب 

بعد از جنگ در مناطق اشغالی شوروی 

گیری  شکل ی سابق را دلیل عمده

. کند اش تلقی می یعهای اجتما توانایی

محل دبیرستان مشکات در قسمت غربی 

 ی شهر برلین و محل اقامتش درمنطقه

آلمان شرقی بود، به این جهت او در 

به معنای  7733تا  7731های بین  سال

واقعی کلمه یکی از عبورکنندگان مرزی 

با . آمد روزانه بین دو نظام به شمار می

شروع تحصیالت در دانشگاه برلین 

مستقیم به عنوان یکی از اعضای جنبش 

دانشجویان سوسیالیست آلمان پذیرفته 

 همکاریقابل اهمیت برایش  ی نکته .شد

وکرات آلمان بود، با حزب سوسیال دم

 ی که در آن به عنوان سردبیر مجله

فعالیت " شتند پونکتا"جنبش دانشجویی 

بعد از یک دوره سمت نمایندگی . داشت

[ 58]رییس  کمیسیون عمومی دانشجویان ) دانشجویان

دانشجویی  ی در دانشگاه برلین و سپس رییس اتحادیه

 7783خود را تمام کرد و از سال  یدکترا (آلمان در بن

. به عنوان دستیار در دانشگاه برلین مشغول به کار شد

گذاران و اولین رییس کلوپ  مشکات یکی از پایه

 7781از سال یعنی تشکلی که خواهان بود،  جمهوری

پوزیسیون غیر پارلمانی در برلین اترین مرکز  مهم

 .بود غربی

 



، بحران خانواده یا کشمکش بین 66می 

 نسلی
اد افتخاری دانشگاه اکس آن یوون کنیبیهلر است

 پروانس فرانسه

 بیات .ف: برگردان
 

مورخان بعضی از وقایع تاریخی را رویدادهای 

که این دست  گذار می نامند؛ چرا تاسیس کننده یا پایه

از جمله این . کنند وقایع جریان تاریخ را دگرگون می

ا لغای  سالروز 1789اوت  4توان به  وقایع می

اهمیت چهلمین  آیا .ران اشاره کرددا امتیازات زمین

کنندگی این واقعه بر  ی تاسیس به مسئله 68سالگرد می 

به نظرام می . کنم گردد؟ شخصا اینطور فکر نمی می

تسخیر  ی واقعه ،1789ژوئیه  14تر شبیه  ، بیش68

این واقعه را می توان سائق یا میل . است لزندان باستی

های  کرد که بی تابیای قلمداد  ناگهانی پیش بینی نشده

ای که  آن هم از آن دسته. پرشوری را نمایان ساخت

. بخشند تری می تغییر اجتماعی را سرعت بیشمعموال  

ناگهانی بود که در عین حال هم دارای  ی تکانه 68می 

 .بخشی بود ویژگی آشکارکنندگی و هم شتاب

 

در بحث از خانواده، باید یادآوری کنم که این شور 

اولین نسل )رونق زاد و ولد  ی در پایان دورهو خروش 

آیا میان این دو . روی داد( 7)(بعد از جنگ دوم جهانی

ای وجود دارد؟ دولت رفاه به خوبی  پدیده رابطه

انست از اجرای سیاست خانوار خود چه اهدافی را د می

هایی که زود ازدواج کنند و  زوج: کند دنبال می

ند شوند و مادری که بالفاصله صاحب سه یا چهار فرز

البته این هدفی به . ها در خانه بماند برای تربیت آن

بینی شده  غایت مادرانه بود اما فراتر از آرزوهای پیش

موفقیت سیاست خانوار، بسیاری را به این . حرکت کرد

در ماهیت اصلی و  ،خانواده یباور رسانده بود که احیا

در . واهد شدملت نیز ختم خ ی آینده یکلی خود به احیا

واقع عصر رونق موالید بعد از جنگ دوم جهانی، 

هم اخالقیات  ی ها در دو حوزه آزمونی برای دگردیسی

اما بسیاری از مردم . های این دوره بود و هم بازنمایی

از آن ]خواستند که  نه نسبت به آن آگاهی داشتند و نه می

، ناگهان آنچه را تغییر کرده بود 68می . بدانند[ چیزی

تری  آشکار کرد و به همین ترتیب نیز به آن شتاب بیش

این تغییر را هم در روابط  [ دراین یادداشت. ]بخشید

 - خانواده" ی جوانان و سپس والدین و در ادامه، رابطه

  .بررسی خواهیم کرد" جامعه

، تعمدا 68گران می  این درست است که شورش

ند از ریشه شناخت های خانوادگی را آنطور که می بنیان

: آنها آزادی جنسی بود ی اولین مطالبه. زدند

مردانه در /هایی مثل رد جدایی زنانه درخواست

های دانشگاهی که بیش از پیش میزبان  شهرک

در !! گانه؟ شاید یک بلهوسی بچه. دانشجویان دختر بود

تمایالت جنسی پس از  یاینجا باید یادآوری کنیم که احیا

خ باروری را تا میزان قابل نر( 2)،جنگ دوم جهانی

ها جرات  با تقواترین مسیحی. توجهی باال برده بود

تفکیک تمایالت جنسی از باروری را داشتند و به 

های جلوگیری  آوردند تا شیوه پزشکان خود فشار می

. قابل قبولی را درمقابل مقامات قضایی ابداع کنند

کنوس که روش تشخیص حاملگی از  -اوژینو ی شیوه

روحانیت . ها بود ق دماسنج بود، یکی از این روشطری

را به عنوان یک شرط " جسمانی یارضا"کلیسا نیز 

 ی مطالبه. مهم اصلی توافق میان زوجین پذیرفت

دیگری شبیه به این نیز وجود داشت اما این بار توسط 

که در   Neuwirth قانون: ها مطرح شد غیر کاتولیک

ز قرص ضد تحت شرایطی استفاده ا 1967سال 

باروری را مجاز دانست؛ اصالحی که البته صرفا به 

این قانون در واقع پاسخی : حقوقی محدود نماند ی حوزه

گر یک  ای دائمی که البته خود بیان بود به مطالبه

لذت بردن بدون "دگرگونی فرهنگی پر دامنه بود؛ اصل 

خواستند  بزرگساالن همان قدر آن را می". غل و زنجیر

کردند، آن را روی دیوار  ان، اما جرات نمیکه جوان

های جلوگیری از حاملگی من بعد از  روش. نصب کنند

این، در دسترس همه قرار داشت 

توانست ازدواج را به  و البته می

ی که یاما از آنجا. تاخیر بیاندازد

برای زندگی مشترک امکان چشم 

به  گر پوشی از این نهاد تحمیل

کاهش نرخ  [روند] وجود آمده بود،

ازدواج کم کم شروع شد و بعد به 

. مفهومی کامل بی معنا تبدیل شد

این مسئله بیش از هر چیز، بی 

سنتی را  ی واسطه و فوری خانواده

ظهور شکل جدیدی . نشانه گرفت

که به " تک والدینی" از خانواده،

رسید، این نهاد را  نظر می

روبروی بی ثباتی جدیدی قرار 

 .داده است

نی نیز همانند فضای فضای بیا

به . جنسی سرشار از آزادی بود



هایی که از نسل رونق باروری بودند، با  ویژه خانواده

با . کردند جوانانی روبه رو بودند که دیگرسکوت نمی

این حال بعضی از موضوعات همچنان تابو باقی مانده 

ها،  بود؛ به ویژه در نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه

جویان همچنان عاقالنه و  دانش آموزان و دانش

تغییر در . مباحث اساتید بودند ی بردارانه شنونده فرمان

باعث شد تا اعتراض جوانان به  این اصول و قواعد،

ها  ناگهان مناظرات هیجان برانگیز را بر تمامی سوژه

 جلسات بحث ومناظره در همه جا چند برابر. تحمیل کند

عداد و بدون هیچ های پر تعداد یا کم ت شد و گروه

های پر شوری را دنبال  محدودیت زمانی مناظره

کردیم به  این فضایی بود که ما سعی می. کردند می

برای . بازیابی و بازسازی جامعه بیاندیشیم بازاندیشی،

تعداد  60 ی فهم این انفجار، باید اشاره کرد که در دهه

 مستقیم ی دانشجویان، دو برابر شد، افزایشی که نتیجه

افزایش موالید و البته همگانی شدن تحصیالت عالیه 

 ی تری در مقایسه با دوره تعداد جوانان تحصیلکرده. بود

 ی جوانانی که کل صالحیت اتوریته: پیش وجود داشت

این جوانان به سختی . کشیدند حاکم را به چالش می

آن هم به این شرط که این دانش  -محور را  اقتدار دانش

. پذیرفتند می – ل و موضوع بحث باشدهمیشه زیر سوا

به خاطر داشته باشیم که علوم انسانی، در این دوره 

هایی از این  ظهور رشته. جهش سریعی را تجربه کرد

فلسفه،  شناسی، تاریخ، شناسی، جامعه علوم مثل مردم

واقع عصر روشنگری  در. شناختی شناسی و روان روان

نفکران جوان روش. دیگری در راه بود ی خیره کننده

کردند نسبت به دانش  هایشان سعی می ترین حتی آرام

فاصله بگیرند و در مقابل به [ پیشین]ی  آموختهافر

ایوان ایلیچ و ویلهلم  خوانش آثار هربرت مارکوزه،

های جدید،  گذارایدئولوژی پایه: رایش روی آوردند

های جدید زندگی  های جدید اجتماعی و شیوه برساخته

شده توسط نسل پیشین  ها، اصول بر پا ظر آناز ن. شدند

  .آور بود تنفرانگیز و خفقان منسوخ، بی اعتبار،

 

گفتار گسسته از گذشته، بطور یکسانی علیه تمامی 

به ویژه در . کرد های موجود اعالم جرم می اوتوریته

روشنگری علوم انسانی، این گفتار، خانواده را  ی سایه

: گی تعریف کرده بودقالب اصلی انقیاد و حتی برد

ای بی نهایت  والدین بود، سلطه ی مطیع سلطه ،کودک

غیر قابل مقاومت چرا که در زیر ماسکی به نام 

شد؛ فرزندی که در کانون  مهربانی والدین پنهان می

شد، به احترام  طور ناآگاهانه تسلیم قواعد میه خانواده ب

توانست به  وی نمی. کرد برداری عادت می و فرمان

نهایی به آزادی وجدان دسترسی پیدا کند، مفهومی که ت

به او اجازه دهد تا جامعه را به نقد بکشد و آن را 

  ".امرخصوصی سیاسی است. "اصالح کند

  :کنیم حال از چشم والدین نگاه می

کشمکشی  68آید، طوفان می  می تر به نظر بیش

جوانان نهادهای . بین نسلی است تا بحرانی خانوادگی

ری همچون دانشگاه، سازمان کار، جنگ ویتنام را مستق

گرفتند؛ کشمکشی که عمدتا  به تمسخر و توهین می

 .شد مستقیما هم به والدین مربوط نمی

ای پیش رفت که روابط والدین و  توان به گونه می

فرزندانشان را در این دوره در سه مدل دگرگونی 

ل ها و اصو اول، والدینی که به ارزش: بررسی کرد

خود به شدت تعلق خاطر داشتند و هرگونه پرسش از 

با ( شان)کردند و منتظر بودند تا شورشی آن را رد می

ها آشکارا گسست را  اظهار ندامت و توبه برگردد؛ آن

والدین دیگر، حیران و مردد تالش . انتخاب کرده بودند

این گروه از والدین : کردند تا شرایط جدید را بفهمند می

های شب را با هدف پیدا  ی پایان تا نیمههای ب بحث

ها دنبال  ها و شاید گذاراز دشواری کردن تفاهم با بچه

من بود؛ فرزندان من  ی این مورد خانواده. )کردند می

های من با  ساله بودند؛ بحث 18و  71، 15در آن دوره 

ها بازتاب همان مسائلی بود که جوانان دختر و پسر  آن

در ( کردند ر دانشگاه دنبال میها د هم سن و سال آن

دانشگاه من شخصا تحت تاثیر بلوغ سیاسی و استعداد 

 20گفتاری این دخترها و پسرهای جوان بودم که فقط 

به ویژه جوانان . سال سن داشتند 25تا 

چگونه تا آن موقع این . کمونیست انقالبی

با وجود این همه  جوانان توانسته بودند،

دانشگاه را  های حرف برای زدن کالس

سوم والدین  ی با آرامش بگذرانند؟ دسته

این دسته : چگونه وارد این بازی شدند

والدینی بودند که با طغیان فرزندانشان 

 نوجوانی خود را باز ی مجددا دوره

ها نسلی بودند که نتوانسته  آن: زیستند

 های خود را بیان کنند بودند خواسته

و از این رو با ( بازگشت سرکوب)

ها، فرزندانشان را در  آن روی ازپی

های  کردند، لباس تظاهرات همراهی می

پوشیدند، موسیقی آنها را  ها می شبیه آن

کردند و حتی همانند برخی از  گوش می

.  کردند ها مواد مخدراستفاده می آن

عنوانی است " مامان باباهای رفیق"



 .مادرها/ برای این گروه از پدر

های بسیار متفاوتی  ش، واکن68با وجودی که می 

والدین را به  ی را برانگیخته بود، اما به نوعی همه

والدین تالش داشتند فرم ها را . وحشت انداخته بود

در مورد تنبیه بدنی و ایجاد [: و آن را بپذیرند]بگیرند 

مردد و  ،روحی یا رویارویی با فرزند ی نوعی ضربه

، دیگر [ورهبعد از این د]کارکرد والدینی . نگران بودند

 ی این کارکرد، ابژه. فراتر از خودش پیش نرفت

. ای در علوم انسانی قرار گرفت مطالعات گسترده

. های فراوانی بود ای که نیاز آموختن و بررسی مطالعه

فرا رسیده بود "  [l'enfant-Roi] یفرزندشاه"عصر

 .ها گری درمانی و البته همزمان عصر روان

 

های  تحوالت و دگرگونی  هناکارکرد مادرانه و پدر

و با کتاب جنس  1949از . کرد متمایزی را تجربه می

" مادرانگی"یا " بارداری"دوم سیمون دوبوار از 

مفهومی که تنها یک زن . زدایی شده بود تقدس

کتاب دوبوار . توانست آن را برای خود مجاز بداند می

راه انداخت، با اینحال در تمامی ه رسوایی بزرگی ب

های کوچک  مخفیانه در جیب 60و  50های  سال

این اثر جداً زنان را . شد مانتوها نگه داشته و خوانده می

به طور خالصه . به گسست عقیدتی سختی کشانده بود

دوبوار معتقد بود که بارداری متضمن دو کارکرد 

ای پستاندار  گونه یک کارکرد ایدئولوژیک، تولید: است

تماعی که عبارت بود از همانند، و البته کارکردی اج

دو انقیاد یا بردگی که جنس دوم را . بازتولید تبار مردانه

به سرسپردگی " طبیعی"با الزامات دروغین و خیالی 

پدرساالرانه پرورش فرزندان را به  ی جامعه: کشاند می

خانواده محول کرده است، بدون  ی زنان در محدوده

های  شها و نه حتی گرای توجه به عالیق شخصی زن

ابزاری " زن ی سوژه"مادرانگی برای . ها شخصی آن

ها و  ، این بغض68می . همچون از خود بیگانگی است

اقتصادی،  ی به لطف توسعه. ها را بیرون ریخت کینه

های پردرآمد اقتصادی  زنان بیشتر و بیشتری در فعالیت

شدند و سرخوش و مفتخر به استقالل و  در گیر می

شان، روبرو و منتقد نسل پیش از  ای های حرفه موفقیت

یعنی پریان خانه و " رونق موالید" ی خود، مادران دوره

آنها مادران خود را به اتهام . شدند فرشتگان منزل می

سرکوب "پذیرش این از خود بیگانگی خانگی، همدست 

در عین حال باید در این میان از . دانستند می" مردانه

نتقال فرهنگی بین دو ا ی گسست دردناکی که در میانه

در دشوار . نسل از زنان اتفاق افتاده بود، صحبت کرد

( البته دختر با پدر)مادر با دختر و  ی بودن رابطه

توان اوج این  را می 68ایم، اما بحران  همیشه گفته

 .کشمکش دانست

معروف به موج دوم از درون [ باوران زن]فمینیسم 

ل فمنیستی موج او. ها بیرون آمدند همین کشمکش

خواهی سیاسی و  مطالبات خود را بر برابری ی عمده

در حالی که موج دوم ( 5)،حق رای متمرکز کرده بودند

 باز مطالبات خاص زنان مثل حق سر ی برانگیزاننده

رفع جرم کیفری از کاربرد . زدن از حاملگی بود

های ضد بارداری که توسط قانون نیو ویرت  قرص

" بارداری انتخابی"ا برای ، تصویب شد، راه ر1967

کار همچنان به ابزارهایی  اما نیروهای محافظه. باز کرد

در . مسلح بودند و همچنان ترس بر این فضا حاکم بود

تر  هرگونه رادیکال ی مقابل مبارزانی هم بودند که آماده

راه انداختن بلوا ه این فعاالن با ب. کردن اقداماتشان بودند

حامله و مادران جوان با  و جنجال در مقابل زنان

، "بچه درست کردی؟ پس ترتیبت دادن"جمالتی مثل 

. کردند سعی در رادیکالیزه کردن فضا به نفع خود می

که،  توان این تضاد را تشریح کرد این برعکس هم می

زایمان یا بارداری را به عنوان امری با مزیت برای 

تن و زنان تلقی کنیم، چرا که مردان هرگز قادر به داش

با این حال بارداری تا حدودی . آن نخواهند بود ی تجربه

شکوفایی خود "عنوان ه اما تنها ب. مورد قبول بود

و موضوعی کامال " من"از زنانگی " واری شیفته

امروز نیز همچنان این . شخصی و خصوصی

ها مانعی بر سر بازاندیشی نوآورانه در باب  کشمکش

 ی زن و سوژه ی و روابط میان سوژه" بارداری"

هایی که درگیر ناهمزمانی منافع  اند؛ سوژه مادری

 .هستند

یکی دیگرازعقاید جدی طرح شده در این دوره، 

طرفداری زنان و البته تعدادی از مردان طرفدار 

ها از این فرضیه بود که، تا زمانی که پسرها و  فمینیست

گیرند و تحت نظام آموزشی  دخترها آموزش متفاوت می

های جنسیتی  از هم، قرار دارند، این نابرابری متفاوت

این روند شامل مادرانی گسسته از . وجود خواهد داشت

ای برابر  تربیتی پیشین و کسانی بود که با شیوه ی شیوه

با : پرداختند به تربیت فرزندان پسر و دختر خود می



به دختر و  هدف سپردن وظایف مشابه به آنها،

ی مختلف دخترانه و پسرانه ها بازی ها اسباب پسربچه

 این. پوشاندند ها شلوار می دادند و عمدتا به دختربچه می

اصول و قواعد عهد دقیانوسی را با " هم آموزشی"

 تا این زمان آموزش عمدتا بر. انقطاع جدی روبرو کرد

 ی ای باید به باوری درباره این اصل بود که هر بچه

ر راستای باوری که د. جنسیت بیولوژیکی خود برسد

همکاری و همبستگی والدین و پدر و مادرهای آینده 

 یتوان از آن نوعی احیا قرارداشت؛ که در واقع می

ها، وظایف و فضاها را نتیجه  مبنای جنسیتی مسئولیت

توان  کردیم که می ما فکر می 19در قرن . گرفت

بر . فضاهای خصوصی و عمومی را از هم جدا کرد

، هدف خود را بر از "شیهم آموز" [مسئله ی]عکس 

های مفروض همچون  میان برداشتن این تفاوت

های مصنوعی فرهنگ پدرساالری تعریف  برساخته

این باور نیز این بود [ اصالح]آغاز  ی نقطه. کرده بود

و  تر های بیش که بپذیریم و بازشناسیم که همیشه تفاوت

از یک جنس تا میان دو فرد از  تری میان دو نفر بیش

به باور انسانی، فرهنگ . نس مخالف وجود دارددو ج

شد و از این رو جنسیت  بر طبیعت چیره می

توانست دراعمال کارکردهای والدینی، که قابل  نمی

 .کننده باشد جابجایی هم بودند، تاثیرگذار و تعیین

، شروع به 68در نهایت چند مادر جوان می 

" آموزش جنسی"هایی کردند که بعدا به  آموزش

هایی از بدن  قسمت یدر تالش برای احیا. وف شدمعر

اطالق " آور شرم" زن که سابق بر این به آن صفت

اش را  شد، این زنان به جنس دوم افتخار و شان می

 .بازگرداندند

، تمام سواالت کارشناسی به "پدرانگی" ی در حوزه

به [ در اینجا]مورخی که . شود ختم می( 3)اولین سورلو

بابا "ل فکری او را در خصوص اشاره، چند تام

کنم؛ تجاربی که بدون شک نادر ولی  ، بازگو می"رفیق

به لحاظ معنایی بسیار غنی 

 .است

بابا "ی  ، پدیده68در 

از مفهوم مورد " رفیق

 منسوخ و تحمیلی قضاوت،

به . خلع ید کرد[ به نام پدر]

یاد بیاوریم که، پس از عصر 

انه رروشنگری، کارکرد پد

دچار بی وزنی بیش از پیش 

مفهوم شهروندی . شده بود

را " پدرانگی"اساسا این 

شهروند . نادیده گرفته بود

عقالیی و  ای انتزاعی، هستنده

کمی . تعلقی بود منفک از هر

بعد در قرن نوزدهم بود که، 

های فراآموخته  دانش ی همه

جمهوری جای  ی در مدرسه

در . انه را گرفتندردانش پد

ی طب"اواخر قرن بیستم 

ه شدت نمادین را به پر شتاب یک جهش ب( 3)"سازی

دیگر فرزندان در بدو تولد زیر سقف . همراه خود آورد

قرار نداشتند، در این لحظه، که اگر آن " پدری ی خانه"

" ماما"ای مهم در زندگی بدانیم، پدر در مقابل  را لحظه

های پیش  توان این ایراد را به دوره البته می. شد محو می

" انگیرپد"طور ویژه مسیحیت، مبدع ه ب: گرفتنیز 

 تعمید، پدر تعمیدی یا مادر ی در لحظه: معنوی است

طور رسمی و طبق تشریفات ه تعمیدی، آشکارا و ب

به . موظف به مواظبت و پیگیری آموزش کودک هستند

: گفت "پدر من"توان به کشیش محل  همین ترتیب می

گناه را  ی دهکنن دهد، اعتراف کسی که غسل تعمید می

به مقامات [ این عبارت]طور کلی ه کند و ب عفو می

به مقامی باالتر . شود مذهبی اطالق می ی باالی موسسه

ه به این ترتیب ب. گوییم می" من مادر"از خود نیز 

جریان اجرای  در مادر و وجودآورندگان یعنی پدر

کارکرد آموزشی خود همراهی، کمک و حتی نظارت 

تقسیم و شراکتی در یک کادر آموزش چنین . شدند می

های مشابه بر همه تحمیل  مذهبی با یک ایمان و ارزش

ها مشخص شده  بیش از هر چیز راه: شده است می

هایی در دوران مدرن رو به  اما چنین پشتیبانی. بودند

یس خانواده تنها یدر حقوق مدنی، ر. زوال گذاشته است

خودخواهانه  این مسئولیت. یس استیود ری خ در خانه

 .دتوانست به همان میزان خردکننده نیز حس بشو می

 

ها از زیر بار  در حال خالی کردن شانه" بابا رفیق"

دانست  مسئله این بود، که او نمی. چنین مسئولیتی است

پدران . این مسئولیت من بعد از این بر گردن کی است

رژیم گذشته نیز در حال واگذاری چنین مسئولیتی 

ها در حال جایگزین شدن با  ابزار در اختیار آن. بودند

دایه، پرستار خانه، معلم سرخانه، : ها بود تخصص

ها همچنان دست باال  روحانی واعظ، اما با این حال آن

این در حالی است که پدران امروز به سختی . را داشتند



دهندگان فرزندانشان را  معلمان، پرستاران و آموزش

 .شناسند می

جامعه، بحثی که ما را  - خانواده ی بطهرا ی هسته

 .رساند نهایی می ی به نتیجه

جوانان در  گر شورش آنچه بیش از هر چیز بیان

است، اساسا کشش یک رهایی کامل و قطعی  68می 

تا این دوره زنان و کودکان همواره . است( 8)فرد

. شدند وابسته و در نتیجه مطیع تلقی می( عناصری)

با اینحال، فرزانگان . خود خیر استرهایی فرد در ذات 

. اند برآمده" فرد گرایی" بسیاری نیز در پی نقد و مذمت

ها آن را با خودپرستی و  به نظر، آن چرا که،

در حالی که فرد نیازمند . اند خودشیفتگی خلط کرده

این فرد باید برود، : نوعی بازشناخت دیگران است

نکه بتواند درگیر شود و حداقل همکاری کند، برای ای

( اگوئیسم)که خودپرستی  در حالی. خود را تعالی ببخشد

نشینی از  بیانگر یک عقب( نارسیسیسم)و خودشیفتگی 

های جدید  دنبال شیوهه شورشیان جوان ب. خود است

دست آمده در این ه تجارب ب. برادری و ارتباط بودند

دنبالش هستند، به ه ها نشان داد که آنچه ب مورد به آن

ب دشوارتر از چیزی است که سابق براین فکر مرات

بعد از این دوره ما هیچگاه در مسیر یافتن . کردند می

ای توقف  های جایگزین حتی بدون برنامه لحظه راه حل

گویم که ما به دنبال اشکال متعالی  به جرات می. نکردیم

 .انسانی بودیم ی برای خانواده

هب سابق بر این مسیحیت یک شکل استعالیی مذ

. ، این فرم هنوز جاندار بود68در . را ترویج کرده بود

شد  خوانده می" نزاکتی"هایی که  اما ناباوران نیز شیوه

فرزندان را  ،کردند با هم ازدواج می: کردند را حفظ می

هدفی که آن را برگزار  دادند، اما با هر غسل تعمید می

گونه فرصتی برای  کردند، این مراسم جشن می

 ، این امر6 8بعد از می . های خانوادگی بود گردهمایی

ظاهری نیز از بین رفت و هرگز چیز دیگری جای آن 

بار خوانده  تواند رقت تاثیرات این روند می. را نگرفت

و بر خالف جریان جاری،  1989به نظر من در . شود

حقوق کودک  ی امید جدیدی به لطف اعالمیه ی نقطه

پیش از این هیچ کس  اینکه تا ی عالوهه ظاهر شد؛ ب

کرد که اقتدار پدرانه توسط این اعالمیه تا این  گمان نمی

بایست خود را  این والدین بودند که می: اندازه تهدید شود

پدر . کودکان وفق بدهند ی با اصول مدافع حقوق همه

بیش از همه فروتن و مادر خجالتی در این اعالمیه دلیل 

. ن را پیدا کردندشان و رابطه با سایری زندگی نوعی

بخشی آگاهی مدنی و سیاسی  آگاهی والدین جسارت الهام

 .را نیز داد

حقوق کودک اجازه داد تا مجددا روابط میان 

امروز . خانواده و جامعه به بازاندیشی گذاشته شود

کودکان ما توسط افرادی متفاوت از کسانی که با هم 

 والدین،: شوند آشنایی دارند تربیت و مراقبت می

مدرسان، پرستاران، قضات کودکان، پلیس نوجوانان و 

چنین مناسباتی تازه در اول راه  یسایر شرکا. نمایندگان

بدون شک اقدام به برقراری روابط . ریزی هستند برنامه

های پذیرش و  مجدد تاثیرگذار با بازتعریف آداب و شیوه

جای کار بسیاری  هنوز[ در خانواده و با خانواده]ادغام 

های  گر این آستانه آموزش ملی به روشنی بیان. ددار

ابتدائی، ورود به  ی ورود به مدرسه: افزایش است

اما آموزش  ملی در . راهنمایی و اخذ دیپلم ی مدرسه

 در. شناختی تنها به معلومات بسنده کرد ی مسیر توسعه

تری را  اش برد وسیع حالی که اهداف تعیین شده قبلی

ابتدائی سن تعقل،  ی ه مدرسهورود ب: کرد دنبال می

راهنمایی بلوغ جنسی و اخذ دیپلم زمان  ی مدرسه

ای و سپس دسترسی به  گیری حرفه انتخاب جهت

شهروندی و افزایش سرمایه، حتی اگر آن را ضدارزش 

 ها را با مراسم بسیار باید که این آستانه. بدانیم، است

 ای با شکوه مورد توجه قرار داد؛ گونهه نمادین، ب

 کسانی که پیشتر گفتیم و در ی آن همه مراسمی که در

که  نو ای. ارتباط با نوجوانان هستند، در آن درگیر شوند

ها  جوانان بدانند که چرا بزرگساالن درگیر مسائل آن

که،  تر است این هستند، و آنچه باز هم از این مهم

های  بزرگساالن مجبور به دیدار هم بشوند، روی ارزش

های مشترک  تاکید کنند و پروژه روشن مشترک

ه هر نسل باید احساس کند که ب. آموزشی را پیش ببرند

 ...طور جمعی و منسجم مسئول نسل بعد از خود است

توان اهمیت عید کریسمس را  در فضایی مشابه می

 .ارزیابی کرد[ و به همین شیوه] دوباره

دور است؟  68ها خیلی از می  زیاآیا این بلند پرو

زیباترین شعار می . کنم ه من این طور فکر نمیصادقان

ها که همچنان من را تحت  ترین آن نندها، و برانگیز68

دهد و آن را هنوز با خود تکرار  تاثیر خود قرار می

 L'imagination au pouvoir! (1):کنم می

 :ها پانوشت

 babay رونق موالید را عصر ی هردو  _ 7

boom ای بی  شیوه گویند که نرخ موالید به می

ه ر اروپای غربی بد 06، 50های  سابقه در دهه

 (م.)رود سرعت باال می

نده احتماال بازگشت وسیع سوینمنظور _  2

های جنگ به نزد خانواده یا  سربازان از جبهه

برقراری آرامش . امکان تشکیل خانواده است

عادی را به زندگی  ی بعد از جنگ رویه

تمایالت جنسی در احیای . ها برگرداند اروپایی

این متن به معنای امکان برخورداری عادی از 

 (م.)آن در مقایسه با دوران جنگ است

5  _Suffragistes 

3  _Evelyne Sullerot 

3  _Médicalisation galopante 

8  _Le désir d'une émancipation 

totale et définitive de l'individu 

هبر می ن بندیت روهاین شعار دانیل ک_  1

. ها پیروزی قدرت تخیل بر اتوریته: فرانسه 68

 (م)



های  زلزله در بوداپست، ویرانی قلعه

 بزرگ
 فیل هاچینسن

 حمید یاوری: ترجمه

خیزی بود که  ی بحران مجارستان آن نقطه: اشاره

های فرزندان علیه پدران در جهان،  در امتداد شورش

پکن، « تیان آن من»توانست در کنار پراگ و میدان  می

ترکی باشد برای ورود این گسست رادیکال به مراکز 

ها بعد گفته  رودی دوچکه سال. حکمرانی پدران سرخ

بازخوانی . ترین متحدین ما در پراگ بودند بود، اصلی

. ی مجارستان، تداوم بازخوانی پدرکشی است تجربه

 منجنیق

مجارستان شکستی  ١٩۵۶انقالب  ی اگرچه نتیجه

کارگران  ۲٠٠٠٠کم  ه در آن دستفاجعه بار بود ک

شماری مجروح و یا  مجارستانی کشته شدند و تعداد بی

زندانی شدند و بسیاری یا مجبور به زندگی مخفی و یا 

گر  ترین نشان تردید این انقالب عمده تبعید شدند، اما بی

های آینده در کشورهای استالینیستی از آغاز  پیشرفت

ساالری  یوانهای دستگاه د حکم شدن پایهستم

این  .بیست بود ی استالین در دهه( روکراسیوب)

از وضعیت  تروتسکیبینی  آشکارترین تایید پیش

کارگران در دیکتاتوری استالینی بود، که کارگران نه 

پذیرای وضعیت موجود خواهند بود و نه خواهان 

با برپایی  ها داری، بلکه آن بازگشت به نظام سرمایه

دادهای  رخ. ست خواهند گرفتانقالب قدرت را به د

های  برانگیز و عظیم اکتبر مجارستان درس تامل

ی جهان  بسیاری برای کارگران اروپای شرقی و همه

 .دارد

 ۱۹۴۵انقالب 

اند تصویری  گران استالینیست سعی کرده تحلیل

که این حوادث  دست دهند،  دادها به وارونه از این روی

چه . ن بوده استگران سیا و ضد انقالبیو کار آشوب

ی کارگر  انقالبی طبقه  تر؟ سنت دروغی از این بزرگ

حتا پیش . کند مجارستان چنین ادعایی را باورناپذیر می

  از جنگ جهانی اول، اعتصابات گسترده و درخواست

جنبش  ١٩٠۵در سال . مزدها وجود داشت افزایش دست

مزد  بزرگ دهقانان و کارگران در مقابل کاهش دست

مجارستان، کارگران  ١٩١٩در انقالب . افتادراه  به

ی  ی شکنندهزبرای سرنگونی حکومت لیبرال بورژوا

چرا که آن حکومت . خاستند پا  به (5)کارولی

. های انقالبی آنان را برآورده کند توانست خواست نمی

تنها به دلیل . ها یک جمهوری شورایی بنیان نهادند آن

یست مجارستان گی و اشتباهات حزب کمون تجربه بی

بود که این جمهوری، حمایت  (3)باِل کانتحت رهبری 

ساز  هایی از دهقانان را از دست داد که خود زمینه الیه

رحم  ضدیت با انقالب و تاسیس رژیم فاشیستی و بی

 .شد( 3)هورثی

خواست به وضعیت دوران  کس نمی هیچ ١٩۵۶در 

هورثی بازگردد، یعنی به تنها وضعیتی که نظام 

تنها . توانست در مجارستان ایجاد کند داری می ایهسرم

 ها بودند در حالی صاحب دو سوم زمین ،چهل خانوار

میلیونی  ٩میلیون دهقان، از جمعیت  ١/١که 

مجارستان، بدون زمین کشاورزی بودند و در 

در پی پیروزی ارتش . گذراندند گی روزگار می گرسنه

رضی ، صنایع ملی شد و اصالحات ا١٩۴۵سرخ در 

نشینی ارتش نازی و  زمان با عقب هم. به اجرا درآمد

رهایی بیشتر طبقات استثمار شده، این اقدامات از 

 .ای برخوردار شد حمایت گسترده

اما این انقالب دوم مجارها در غیاب مشارکت 

به عکس، . های کارگری شکل گرفت توده ی آگاهانه

ان ش رهبران اصلی کارگران شکنجه شدند، برای ی همه

سازی  های نمایشی برپا شد، و از حزب پاک دادگاه

های  اینان شامل بسیاری از قهرمانان جنگ. شدند

حتی . ها بودند زیرزمینی علیه حکومت هورثی و نازی

انقالب از خالل روندی . بعضی از آنان اعدام شدند

شکل گرفت و انبوهی از افراد ( بوروکراتیک) دولتی 

سابق حزب را در اختیار  های طلب و حتا فاشیست جاه

ساالری اتحاد  در همین حال، نظام دیوان. گرفتند

 ١٩۵۶تا  ١٩۴۵های  سال ی جماهیر شوروی در فاصله

دهی شده، اقتصاد دیگر کشورهای  به طورسازمان

کاال با قیمتی زیر قیمت . کرد بلوک شرق را غارت می

 تر از بهای تولید به اتحاد ارزان بازار جهانی و گاه حتا

شد، در حالی که کاالهای  جماهیر شوری آورده می

های گزاف فروخته  روسی در اروپای شرقی با قیمت

گاهی کمی « داد و ستد برادرانه»در واقع این . شد می

های  های حاکم بر چنین همکاری فراتر از محدوده

دو : رفت می« متحدان سوسیالیست»ای بین  دوستانه

تنها به ( چکسلواکی بلغارستان و)وزیر تجارت خارجی 

یابی به شرایط تجاری  خاطر تالش برای دست

 !تر اعدام شدند عادالنه

با این حال، با وجود چپاول، سوء مدیریت و فساد 

جا که اقتصاد مجارستان در آن زمان بر  اداری، از آن

ی  تر اجتماعی قرار گرفته بود، برنامه های پیشرفته پایه

. در حال اجرا بود عظیم توسعه و بازسازی اقتصادی

های  شاخص ١٩۴٩تا  ١٩۴۵های  بین سال ی در فاصله

های آموزش، فرهنگ، و  در عرصه. زندگی بهبود یافت

. دست آمد گیری به های چشم بهداشت عمومی پیشرفت

کارگران و جوانان برای اولین بار به امکانات تفریحی 

های بزرگی به دست  زنان پیشرفت. رسی داشتند دست

مزد برابر برای آنان نهادینه شد و درهای  دست .آوردند

سیستم مهد کودک، . ی مشاغل به روی آنان باز شد همه

کودکستان، و نیز برخورداری از حقوق مادران بعد از 

در . زایمان، شامل سه ماه مرخصی با حقوق ایجاد شد

همان زمان البته مقامات دولتی از امکانات رفاهی 

گذراندن تعطیالت در : بودندای برخوردار  العاده فوق

اشرافی که با سیم خاردار  های شخصی و با وسایل خانه

ی مردم جدا شده بودند، واردات خودروهای  از توده

انبوه کارگران مانند گله  ی که توده  اشرافی در حالی

ها آویزان شوند،  بایست از در و دیوار اتوبوس می

ارگران دانان خصوصی در حالی که ک استخدام موسیقی



چنان بود  حتا یک دستگاه پخش صدا هم نداشتند، و هم

های  برخورداری از غذای بهتر، لباس بهتر، و خانه

 .بسیار بزرگ و اشرافی

های زندگی،  توجه به جریان روبه رشد شاخص اب

اما در . کردند ها را تحمل می عدالتی کارگران این بی

بحران هات اداری  به دنبال یک رشته اشتبا ١٩۵۵سال 

 (8)راکوزیبه دنبال دستور دولت . اقتصادی آغاز شد

مبنی بر افزایش سرعت تولید به میزانی بیش از 

های نفتی غرب مجارستان ناگهان  ظرفیت ممکن، میدان

عضو حزب  (1)،دورا اسکارلت. گرفتگی شد دچار آب

کمونیست بریتانیا که در آن زمان در مجارستان کار 

 :دهد دوره را چنین شرح میمی کرد، سوء مدیریت آن 

ها تعهدهای کاری سفت و  کارخانه در معادن و»

شد و اصرار عجیبی به اجرایی شدن  سختی گرفته می

حتا اگر معنی آن این بود که مثال . ها وجود داشت آن

قدر بد ساخته شود که هنوز سال  یک بلوک آپارتمانی آن

ال به آخر نرسیده نیاز به تعمیر پیدا کند، و یا مث

 ۴٠ای از کاال را به جایی ارسال کنند که  محموله

 .«ددرصد آن برگشت داده شو

 1955_  1953( 6)گینا   حکومت

ها مواد غذایی به ویژه گوشت یافت  در مغازه

مردم ناچار بودند برای به دست آوردن . شد نمی

. بایستند  چیزهایی که الزم داشتند تمام شب را در صف

چنان غرق زندگی مرفه  ران همساال در همان حال دیوان

انقالبی برای آزاد کردن  ١٩۵۶انقالب سال . خود بودند

گر و قاتل بود که  جامعه از دست این باند انگل شکنجه

کند  و با  ی کارگر حکومت می کرد به نام طبقه ادعا می

ی  مبنی بر حضور طبقه ١٩١٩های  ادعای حفظ سنت

. راند ، حکم میکارگر در انقالب و اداره بعدی جامعه

: به یک خبرنگار غربی گفتCsepel(7 ) کارگری از

غرب نباید فکر کند که کارگران مبارزه کردند تا »

ها،  ما زمین. دارن را بازگردانند هورثی و یا زمین

 .«ها و معادن را پس نخواهیم داد کارخانه

 

همچنین در تحوالت  ١٩۵۶ی تحوالت  ریشه

. ری مجارستان نهفته استساال سیاسی درون نظام دیوان

سیاسی  ی های اقتصادی، در عرصه به عکس بحران

و با  ١٩۵۳در . گیری بروز کرده بود تحوالت چشم

ی عظیم  رنگ شدن سیطره های کم مرگ استالین نشانه

. نشاندگانش در بوداپست آشکار شده بود مسکو و دست

گی که ان. راکوزی، استالینیست دو آتشه، بازنشسته شد

 ی ی لیبرال داشت و در آغاز مورد عالقهشخصیت

. خروشچف در کرملین بود، قدرت را به دست گرفت

پنجاه در چند کشور دیگر بلوک شرق  ی در دهه

کارگزارانی که بعدها به  .تغییرات مشابهی رخ داد

این . ف شدند به صحنه آمدندومعر( 71")تیتویست"

حاکم گروه به نظام تک حزبی توتالیتر، که در آن گروه 

حد وحصر داشت، اعتراضی نداشت، اما  امتیازات بی

. مخالف غارت منابع اقتصادی ملی توسط روسیه بود

نقش مشابهی را در لهستان بازی  (77)گومولکا

ساالران به خاطر  در حقیقت این گروه از دیوان. کرد می

تر از سوی اتحاد جماهیر  شان پیش مواضع ضد روسی

ته بودند که همین موضوع شوروی مورد آزار قرار گرف

. ها محبوبیت ایجاد کرده بود شان در میان توده برای

های بعد از جنگ به  امیدهایی که مردم در اولین سال

. تغییرات انقالبی بسته بودند، دوباره زنده شده بود

 ی دوره"بخشی از مردم باور داشتند که اصالحاِت 

. دهد می تر  ای انسانی گی، به رژیم چهرهان( 72")نوین

فرسا در دل نظام  ای طاقت اما در پشت صحنه مبارزه

طور اضطراب و نگرانی  اداری جریان داشت، و همین

در کرملین از خطر ذاتی هرگونه اصالحاتی، حتا در 

 .مقیاس میکروسکوپی آن

یک محک واقعی برای ناچیز بودن 

گی، در ادر حکومت ن« بازگشت به قانون»ادعای

 ی تنها در طول هفته. آشکار شد ١٩۵۶دوران انقالب 

. زندانی جنگی آزاد شدند ۵۵٠٠ ،اول بعد از انقالب

زندانیان کسانی بودند که هشت سال قبل روسیه   این

، اما پلیس امنیتی منفور. ها را تحویل دولت داده بود آن

AVO ،ها را راهی زندان کرده بود دوباره آن. 

 (13)پتوفی ی حلقه

تهامی در زندان بودند و هیچ هیچ ا این زندانیان بی

در طول دوران حکومت . شان نبود امیدی به آزادی

طور  چنان به نیز هم ١٩۵۵تا  ١٩۵۳گی در ان

بستگان بسیاری . غیرقانونی در زندان باقی مانده بودند

در واقع این . اند ها مرده کردند که آن فکر میاز زندانیان 

ریز  حاال لب ی متهمان ضد انقالب بود، زندان، که ویژه

 .از مردم عادی، کارگران، دهقانان فقیر و چوپانان بود

، رئیس پلیس بوداپست در ( 73)،ساندور کوپاکسی

گی  استعفا داد و از غرب پناهنده ها، که بعد١٩۵۶سال 

ها  سیاسی گرفت، شرحی از بازدیدش از این اردوگاه



. دهد که شبیه داستان سفر به جهنم دانته است می

ها پر از زندانیان رنجوری بود که هرگز  اردوگاه

زندانیانی که نزد او آمده بودند و از . محاکمه نشده بودند

اما . جرائم ناچیزشان مانند دزدیدن یک مرغ گفته بودند

گی، اهمان حرکت ناچیز اصالحی دوران حکومت ن

نظر خروشچف . بسیار فراتر از تحمل مسکو بود

عوض « ی نوین دوره»ی اصالحات  ی برنامه درباره

 .شد

وزیری عزل و به  گی از نخستان ١٩۵۵در آوریل 

راکوزی . اتهام انحراف به راست، از حزب اخراج شد

دوباره قدرت را به دست گرفت و به سرکوب 

سیاست زیگزاگی کرملین . مداران جدید پرداخت سیاست

وقتی در . موجب نارضایتی در میان مردم  شده بود

بیستم اتحاد جماهیر  ی ه، در کنگر١٩۵۶ ی فوریه

های استالین  شوری، خروشچف به انتقاد از جنایت

پرداخت، بازار بحث و گفتگو در سراسر مجارستان 

گروهی از روشنفکران، که بر خود نام . دوباره داغ شد

برگرفته از نام شاعر معروف انقالبی که )پتوفی  ی حلقه

ک اعدام شد و به عنوان ی ١٨۴٨بعد از شکست انقالب 

جلسات منظم نهاده بودند، ( شود قهرمان ملی شناخته می

 .نیمه عمومی برپا کردند

کوپاکسی در کتاب خود افشاگری بسیار جالبی از 

حال و هوای نیروهای حکومتی در این دوره به دست 

نیروهای پلیس امنیتی به  ١٩۵۶در بهار سال . دهد می

فوذ پتوفی و نیروهای جوان و فعال کمونیست ن ی حلقه

. جوشید ها می که شوق بحث و مناظره در آن کردند

هرچه عقاید سیاسی در این جلسات بیشتر شکافته 

ی اصالحات بیشتر  های مطرح شده درباره شد، ایده می

. شد و بیشتر برای نیروهای جاسوس پلیس آشکار می

به ناگاه دیدیم بیشتر این : "دهد کوپاکسی شرح می

 ی در جلسات حلقه جاسوسان با نظرات مطرح شده

ای که همگی پای آن  ها در بیانیه آن. اند پتوفی همراه شده

را امضا کردند، حمایت خود را از نظرات مطرح شده 

 ".پتوفی اعالم کردند ی صلبان جوان حلقه توسط اصالح

 تمامی بلوک شرق را موجی از نارضایتی فرا

، با ١٩۵۳حتا خیلی زودتر، در سال . گرفته بود

های خیابانی در آلمان  ت فراگیر و درگیریاعتصابا

در . شرقی، سدها شروع به فروریختن کرده بودند

و پراگ در چکسلواکی شورش ( 73)پلزنشهرهای 

و  (71)ُازد( 78)،سپلهای صنعتی  در شهرک. بود

مردم در اعتراض به شرایط موجود به  (76)دیوسگیور

ی در حتی در خود اتحاد جماهیر شورو. ها آمدند خیابان

های کار اجباری اعتصاب و  میان زندانیان در اردوگاه

انبوهی  ١٩۵۶در ماه مه سال . اعتراضاتی رخ داده بود

، تفلیسپوش به  از نیروهای روسی به همراه زره

ها خاموش  هدف آن. پایتخت گرجستان، اعزام شدند

بار  های اعتراض مردم به اوضاع فالکت کردن جرقه

ها به  این. ور شدن بود شعله اقتصادی بود که در حال

ناگزیر بر جوانان درون نیروهای حکومتی تاثیر 

پتوفی حتا توانست یک میتینگ  ی حلقه. گذاشت می

نفر  ۶٠٠٠ی خیابانی معروف برپا کند که در آن شبانه

در حمایت از دموکراسی و آزادی اندیشه به خیابان 

 فکران بازتاب نارضایتی عمیق این جنبش روشن. آمدند

از این دست که هیچ  شرایطیدر . میان کارگران بود

فکران  ای وجود ندارد، بیشتر این روشن آزادی سیاسی

هستند که اولین بار جنبش آماس کرده در زیر پوست 

 .کنند طور علنی بیان می جامعه را به

 ۱۹۵۱بیست و سوم اکتبر 

ثباتی را تقبیح  روزنامه پراودا با عصبانیت این بی

ی حزب  روزنامه (77)،سزاباد نپن وجود، با ای. کرد

کمونیست مجارستان، زیر فشار افکار عمومی مجبور 

ی دو مردم  های درجه شد به ظاهر با برخی از خواست

در بوداپست دولت بر سر دوراهی بود که . موافقت کند

حزب را ترمیم کند  ی یا با انجام اصالحات بیشتر وجهه

ثباتی را  کار گیرد و بی تر را به و یا نیروهای افراطی

مردان بین این دو انتخاب  بسیاری از دولت. مهار کند

در تمام . کدام اعتماد نداشتند مردد بودند و به هیچ

های سیاسی آتی در کشورهای استالینیستی،  بحران

ساالری به درجات مختلف دچار  سیستم دیوان

در حقیقت در . اند هایی از این دست بوده دودستگی

ان امروز چنین شکافی دوباره دارد آشکار مجارست

دیگر این تزلزل و تردید برکناری  ی نشانه. شود می

چرا که او آشکارا . بود ١٩۵۶ ی راکوزی  در ژوئیه

هرچند . ها را برانگیخته بود بیزاری و انزجار توده

بلکه . طلب جانشین وی نشد بار دیگر یک اصالح این

کادار از  (21.)رکادادیگر برگزیده شد،  ییک تندرو

همین به . ها زندانی و شکنجه شده بود سوی استالینیست

این واقعیت در . ها مقبولیت بخشیده بود او در میان توده

 .عین حال، او را مطیع و آلت دست مسکو کرده بود



بیشتری یافت تا تایید  ی گی باز هم تنزل رتبهان

رهبری دولت هیچ  ی دیگری باشد بر این امر که حلقه

حزب به اصطالح . اصالحاتی را تحمل نخواهد کرد

کمونیست در این دوره تنها نامی از کمونیسم را یدک 

ترور، . حزب کامال تصفیه شده بود. کشید می

خواری و فساد از آن چیزی باقی نگذاشته بود جز  رشوه

طلب و بدبین که به  یک فراماسونری از افراد جاه

حزب . لحاق شده بودا( توتالیتر)خواه  حکومتی تمامیت

 ١٧توانسته بود  ١٩۴۵کمونیست در انتخابات سال 

دورا اسکارلت در گزارش . دست آورد درصد آرا را به

برآورد کرد که اگر انتخاباتی آزاد  ١٩۵۶خود در سال 

و بدون دخالت برگزار شود، حزب باید بسیار 

دست  درصد آرا را به 10شانس باشد که بتواند  خوش

 .بیاورد

وران انقالب حزب کمونیست با بیش از در د

امروز کمتر از . شبه ناپدید شد عضو، یک ٩٠٠٠٠٠

 حکایتیک درصد مردم پشتیبان حزب هستند و این 

 .تمامی کشورهای بلوک شرق است

 

ها  ها و مخالفت بحث ١٩۵۶در طول تابستان 

ها جریان  گاه ها و دانش ای در کارخانه طرز گسترده به

ها با  دشمنی توده. راه افتاده بود  انقالب به. داشت

توانست  ای می حکومت به حدی رسیده بود که هر جرقه

سرانجام در ماه اکتبر آن جرقه زده . به انفجار بینجامد

جویان در فراخوانی مردم را به تظاهرات در  دانش. شد

برگزاری تظاهرات . اکتبر دعوت کردند ۲۳روز 

. سابقه بود خارج از اراده و کنترل حزب امری بی

مقامات حکومتی تظاهرات را ممنوع اعالم کردند، اما 

گان اعالم کردند تحت هر شرایطی  برگزارکننده

در آغاز، این حرکتی . تظاهرات را برپا خواهند کرد

ی  جویی بود اما فضای هیجان در میان همه دانش

تظاهرات خیلی . جوانان و کارگران شهر گسترش یافت

تری یافت و در  اضی گستردههای اعتر زود خواست

نهایت نام حمایت از کارگران لهستانی را به خود 

المللی بودن جنبش، که  چه گواه درخشانی بر بین. گرفت

ای که آتش انقالب را برافروخت در حقیقت  جرقه

المللی با کارگران  تظاهراتی برای ابراز همبستگی بین

 .لهستانی بود

پلیس . ازیر شدندها سر ها هزار نفر به خیابان ده

دانست که هرگونه اصالحاتی  می (AVO)امنیتی

سال جرم و جنایت و ترور  10خاطر  ها را به ناگزیر آن

زده به سوی  ها وحشت آن. یافته متهم خواهد کرد سازمان

  وقتی که نیروی پلیس برای به. جمعیت شلیک کردند

ماموران پلیس   دست گرفتن نظم سر رسید، مردم برای

دادند که چطور نیروهای پلیس امنیتی به سوی توضیح 

. دفاع آتش گشودند مردان و زنان و کودکان بی

آگاه  AVO رحمی نیروهای های جوان که از بی پلیس

شان  بودند، ابتدا دچار شک و دودلی بودند اما بعد سالح

کسانی که منکر نیروی انقالب . را به مردم تحویل دادند

ت هستند، خوب است در برابر ماشین نظامی حکوم

یس پلیس کوپاسی بیندازند که ینگاهی به گزارش ر

شرح مکالمات او از ایستگاه رادیویی پلیس است با 

 .واحدهای نظامی مستقر در پایتخت

ای رادیویی را با یک ستوان  برای مثال او مکالمه

 .دهد اکتبر شرح می ۲۳پلیس در جریان تظاهرات 

ت خود را فدای کسی که آماده اس (KISS) ستوانِ 

مردم دارند : استالین؟ ی اما برای مجسمه. حزب کند

لطفا دستور فوری . کشند استالین را پایین می ی مجسمه

 .بدهید

مورد بیشتر   خوب رفیق ستوان، در این: کوپاسی

 .توضیح بدهید

 ی حدود صدهزار نفر اطراف مجسمه: ستوان

 .اند   هاستالین جمع شد

 قدر زیادند؟ ا اینه مطمئنی که آن: کوپاسی

رفیق سرهنگ، اگر دویست هزار نفر : ستوان

سراسر میدان . نباشند قطعا بیش از صدهزار نفرند

جنگلی  ی گوشه و کنار محوطه ی و همه (27)قهرمانان

 من چکار باید بکنم؟. اند اطراف را مردم اشغال کرده

  بسیار خوب، چقدر نیرو داری؟: کوپاسی

 .پنج نفر رفیق سرهنگبیست و ... خوب، : ستوان

دقت کنید ببینید مردم چکار . ست فایده بی: کوپاسی

ببینید ... کنند و بعد شما متوجه خواهید شد که دارند می

ها کارگران یکی یا چند  آن. هستند ای حرفهها  رفیق، این

تنها کارگران . های بزرگ دفع آفات هستند تا از کارخانه

یزی که شما االن هستند که تجهیزات الزم را برای چ

 .گزارش کردید در اختیار دارند

وحاال شرح کوپاسی از دریافت اولین اخبار مبنی 

  :بر مسلح بودن مردم در ایستگاه رادیویی پلیس

رفیق » :بار بود طنین صدای افسر جزء مصیبت"

دستور دادم در « .ها مسلح هستند کوپاسی تظاهرکننده

ه باهاش حرف فکر کردم کسی ک. اتاق همه ساکت شوند

لطفا . درست نفهمیدم: گفتم. زدم دیوانه شده بود می

ستوان با لحنی شمرده . دوباره تکرار کنید رفیق ستوان

های جوان حلقه  تکرار کرد که چطور مردم دور پلیس

ها گفتند که برای دفاع از خود در برابر  زدند و به آن

پلیس امنیتی احتیاج به اسلحه دارند و چطور یکی از 

خود را در اختیار  ی ربازان و سپس دیگری اسلحهس

 .مردم گذاشتند

ام  کاران هم. فرما بود در اتاق من سکوت مطلق حکم

من فهمیده  ی از لحن و چهره. کردند مبهوت مرا نگاه می

. بودند که خبری که دریافت کرده بودم شوخی نبود

چه تعداد سالح و از چه نوعی توزیع ! پسرم»

خون در رگانم منجمد . ر جواب بودممنتظ« اید؟ کرده

بیست و پنج یا سی تا تفنگ و به همان تعداد » . شده بود

. طور چند خشاب گلوله سالح خودکار کوچک، و همین

: توانستم بدهم فقط یک دستور می« دهید؟ چه دستور می

 ".دتان را خاموش کنی های سنگر بگیرید و چراغ

  



ه حکومت دهد ک این مکالمه به روشنی نشان می

ای مسلح ناتوان و  چقدر در برابر یک جنبش توده

پا  دهد که به محض به نشان می. زده است وحشت

خواستن کارگران، تمام قدرت ظاهری حکومت در 

به موازات فتح سریع خیابان، . بازد آنان رنگ می برابر

در . یابد ها نیز به سرعت ارتقاء می آگاهی سیاسی توده

شد و مردم از حکومت  مرکز شهر نشستی برپا

ی  خواستند که وزیری را برای توضح درباره

دولت پس از . اصالحات پیشنهادی به جلسه بفرستد

تردید و بعد هم با یک ساعت تاخیر تصمیم گرفت وزیر 

تا رسیدن وزیر، فضای . کشاورزی را به جلسه بفرستد

جلسه به دشمنی و مخالفت با هرگونه پیشنهاد دولت 

ی پیشنهادی وزیر را هو  ود و مردم برنامهتغییر کرده ب

: هاست ی انقالب های همه این یکی از ویژگی. کردند

 .ها ارتقاء پرشتاب سطح آگاهی توده

  تهاجم اول

پاسخ دولت روسیه به این رویدادها ناشی از 

گاه بیست و سوم و بیست و  در شام. وحشت آنان بود

ستان اعزام هایشان را به مجار چهارم اکتبر آنان تانک

. ها به خیابان آمده بودند همه برای جنگ با آن. کردند

شان را از خانه بیرون آورده  های کوچک مردم اسلحه

کودکان سیزده چهارده . کردند ها حمله می بودند و به آن

چنین مقاومت . ساختند ساله کوکتل مولوتف می

شک تاثیر  ای از سوی کارگران مجاری، بی سرسختانه

کم  ها کم آن. گذاشت سربازان روسی می عمیقی بر

شروع به پرسیدن این سوال کردند که چرا اعزام 

دادند که این یک  می بعضی افسران پاسخ . اند شده

و البته این . است و باید سرکوب شود  شورش فاشیستی

ای  ادعا با چنان مقاومت مردمی سرسخت و گسترده

ن روسی به تدریج گروهی از سربازا. آمد جور درنمی

. واحدهای خود را ترک کردند و به مردم پیوستند

پرچم )ها پرچم انقالب  ی تانک بعضی از خدمه

های خود  را بر روی تانک( مجارستان بدون نشان ملی

  گی سربازان روسی درخواست پناهنده. برافراشتند

ها در کارگران مجاری ظرفیت  آن. سیاسی کردند

ها را به فرماندهان  آنبرپایی نظامی را دیده بودند که 

 .دهد روسی تحویل نمی

. جمعیت انبوهی در برابر مجلس تجمع کرده بود

به سوی مردم  (AVO) نیروهای پلیس امنیتی

تیراندازی کردند و نیروهای روسی برای دفاع از مردم 

تمامی . در برابر پلیس امنیتی وارد صحنه شدند

ها  نآ. های عمومی به تصرف کارگران درآمد ساختمان

ها  از رادیو خواستند که به انقالب بپیوندد و درخواست

و صدای کارگران را به گوش مردم سراسر کشور 

شان  های نیروهای نظامی روسی با تانک. برساند

کارگران را در حمله به ستاد فرماندهی پلیس پشتیبانی 

 .کردند

ها و  گاه ها باز شد و قفل تمامی شکنجه درهای زندان

زندانیان مانند ارواح . یرزمینی شکسته شددهلیزهای ز

شد  مردان و زنانی که تصور می. به بیرون قدم گذاشتند

های زیرزمینی پلیس در  شبکه. اند هاست مرده سال

بوداپست چنان گسترده بود که انقالبیون برای یافتن 

ی از یهنوز صداها. کردند ها جستجو می زندانیان، هفته

ما بعضی از زندانیان در رسید، ا جاهایی به گوش می

شدند که انقالبیون  جاهایی چنان ناپیدا نگهداری می

که  پیش از آن. ها را پیدا کنند هرگز نتوانستند آن

ها را پیدا کنند، ضد انقالب  نیروهای انقالبی آن

 .سررسیده بود

. شد ای چاپ می از هر گوشه و کناری روزنامه

م مرد»: گفت یک شاهد عینی حزب کمونیست می

گویی از بیابانی . ی کلمات چاپی بودند گرسنه و تشنه

تنها ظرف چند روز بیست و « .خشک به در آمده باشند

روح  بی ی روزنامه ۶در قیاس با )ی زنده  پنج روزنامه

جوانان . در شمارگان میلیونی سر برآورد( رسمی

های مختلف کارگران، دهقانان، پلیس و  انقالبی، بخش

این  ی همه. خود را داشتند ی ارتش همه روزنامه

ستیزی  ها مخالفت خود را با فاشیسم و یهودی گروه

  .اعالم کردند

با رشد وگسترش خودجوش عالئق سیاسی در بین 

از جمله . ها، چندین حزب سیاسی جدید شکل گرفت توده

حق . حزب سوسیال دموکرات و نیز حزب دهقانان

سمیت ی انقالب به ر حضور احزاب مختلف در برنامه

انقالب مجارستان  ی شک تجربه بی. شناخته شده بود

دهد که کارگران چه قابلیت باالیی برای  نشان می

پیروزی بر  ی دهاها قدرت و ار آن. ی جامعه دارند اداره

 .ی موانع را داشتند همه

ها چنان  تاثیر انقالب بر افزایش سطح آگاهی توده

مبارزه برای ها را یک شبه، با اشتیاق  بود که نگرش آن

در گوشه و کنار . ای نو، دگرگون ساخت ساختن جامعه

آوری  هایی گذاشته بودند برای جمع ها چمدان خیابان

ها کشته  های افرادی که در درگیری کمک به خانواده



 ها که حتا نیازی باشد کسی مواظب آن آن شده بودند، بی

های پر از آذوقه به  دهقانان با آوردن گاری .باشد

پست و توزیع رایگان آن در میان مردم، پشتیبانی بودا

ها همه در کشوری  این. دادند خود را از انقالب نشان می

در . کردند داد که مردم هنوز در فقر زندگی می رخ می

هایی از این دست، دیگر به کسی  مواجهه با واقعیت

اجازه ندهید که بگوید سرشت بشری تغییرناپذیر است و 

کنند و  خود تالش می ی انباشتن کیسهمردم تنها برای 

ی  جنایت همیشه باقی خواهد بود حتا در سایه

 .سوسیالیسم

 

درمانده از ناکارآمدی در برابر انقالب، مقامات 

خروشچف در . نشینی کردند شوری در بوداپست عقب

خاطراتش شک و تردید مقامات عالی شوروی را در 

« اننشینی از مجارست عقب»و یا « سرکوب شورش»

دانم چند بار نظرمان بین این دو  نمی»: کند یادآوری می

ای برای  ناچار در جستجوی چاره« .عوض شد( گزینه)

وضع موجود، و پس از مشورت با آندروپوف در 

مسکو و سپس با سفیر شوروی در مجارستان، در 

. نهایت رهبران تصمیم گرفتند امتیازات بیشتری بدهند

که در نطق  (22)،روگِ اکتبر نخست وزیر،  ۲۵در 

کشی و مطرح کردن نقش  رادیویی خود و باعربده

ماموران فاشیست، خشم مردم را برانگیخته بود، به 

چند نفری از بدترین . دستور مسکو برکنار شد

ی مرکزی حزب  های سخت جان از کمیته استالینیست

حیثیت شد و او  ی گی اعادهابالفاصله از ن. اخراج شدند

 .وزیری منصوب شد تدوباره به نخس

 گی به قدرتابازگشت ن

طلب  گی به عنوان یک اصالحابه رغم شهرتی که ن

های بنیادین  در مواجهه با خواستهم زده بود،  به

های  او تفاوت چندانی با استالینیستکارگران مجاری، 

مسکو او را ترغیب کرد تا حکومت . افراطی نداشت

با تصمیم مسکو ای  هیچ اراده او بی. نظامی اعالم کند

مبنی بر اعزام سربازان برای سرکوب جنبش موافقت 

کارگر در  ۳٠٠ ،وزیری او در اولین روز نخست. کرد

بیرون ساختمان مجلس به دست نیروهای دولتی کشته 

دستان او از همان آغاز به خون آلوده بود، اما با  .شدند

 ی واسطه  درنظر گرفتن قدرت عظیم انقالب، او به

 .آخرین امید برای حفظ نظام بوداعتبارش 

افراد مسلح اعالم عفو عمومی  ی گی برای همهان

ی مصالحه با  مقامات شوروی اعالم کردند آماده. کرد

دولت جدید هستند و این باعث امیدواری مردم نسبت به 

آمیز  خروج صلح

نیروهای شوروی شده 

در واقع این ظاهر . بود

مبهم یک نمایش بود و 

ها  ، آندر پشت صحنه

برای یک عملیات 

نظامی گسترده آماده 

حقیقت این . شدند می

بود که حرکت 

ها  مهارناشدنی توده

گی را کامال ادولت ن

بدون . عقیم کرده بود

ارتش و پلیس و 

مردمی آن  ی پشتوانه

حکومت تنها نام 

حکومت را داشت و 

 .دولتی پا در هوا بود

ه های نظامی روسیه دهان ب تحرک ستون ی شایعه

که  اما پیش از آن. مردم سردرگم بودند. گشت دهان می

کسی فرصت کند به این چیزها فکر کند، خیلی زود 

ها در نزدیکی  آن. ها تمام نشده معلوم شد که کار آن

. بوداپست بودند و نیروهایشان را تقویت کرده بودند

ها را به تصرف  فرودگاه ی نیروهای روسی همه

 .درآوردند

هی گذرا خواهیم داشت به نقش حزب جا نگا در این

مجهز کردن کارگران پیشرو . انقالبی در جریان انقالب

ها و تحلیل روشن برای گسترش  به استراتژی، تاکتیک

. انقالب به سایر کشورهای استالینیستی ضروری بود

توانستند برای کارزار بعدی  ها می از این طریق آن

ها در  آن ی شد همه این باعث می. انقالب مهیا شوند

توانست  چنین حزبی می. یک حزب متحد شوند ی سایه

. تری از اجتماع را هدایت کند های گسترده هیجان الیه

ها، امیدوار بودند  ی هدایت مردمی که به رغم ناامید

این حزب خود بر . سرکوب دیگری در کار نخواهد بود

: دادند داشت که هشدار می های کارگرانی قرار می شانه

اعتمادی به حکومت » ، و یا«.ح را زمین نگذاریدسال»

یک  «.های انقالب نیست گی برای اجابت خواستان

حزب انقالبی که با شعارهای روشن مهیای رویارویی 

تر  از همه مهم. بود با موج بعدی نظامیان شوروی می

ی  تاسیس دولتی مبتنی بر سازمان تازه شکل گرفته



مسئوالن  ی ار و همهکارگران بود و بازداشت فوری کاد

و . قدرت چسبیده بودند ی استالینیست که هنوز به سایه

ی  بایست وظیفه که این حزب می باالتر از همه این

هدایت و تبلیغ برای کارگران دیگر کشورهای بلوک 

 .شرق را برعهده بگیرد

  قدرت در دست کارگران

هایی که کارگران  تمام این کارها و نیز برنامه

کردند، با اتکا به تجاربی  شان حرکت می متپیشرو به س

دست   بود که از رهگذر انقالب و تنها ظرف دو هفته به

چنان که آگاهی کارگران افزایش  هم. آورده بودند

ی انقالب مراحل متفاوتی را طی  یافت، برنامه می

ی  مه ی آنان برداشتی بود از برنا در واقع برنامه. کرد می

. ای دفاع از انقالببر ١٩١٧لنین در آوریل 

  :های کارگران عبارت بود از خواست

ها  ی کارخانه ایجاد شوراهای کارگری در همه_  7

برای بنا نهادن سیستم مدیریت کارگران و تغییر بنیادین 

 .ریزی متمرکز دولتی سیستم هدایت و برنامه

مزد برای کارگران  درصدی دست ١۵افزایش _  2

مزد برای  رصدی دستد ١٠با درآمد کم، و افزایش 

پوند،  ١٠۶ها به  کاهش سقف پرداخت. دیگر کارگران

توانست امتیازات  که در اوضاع اقتصادی آن روزها می

 .ی مقامات دولتی را از بین ببرد ویژه

لغو معیارهای تولید، مگر در جاهایی که _  5

 .ی آن باشد شورای کارگری موافق ادامه

 .افزایش حداقل حقوق بازنشستگی_  3

 .ی خانواده افزایش کمک هزینه_  3

 .تر سیستم مالیاتی عادالنه_  8

ی ساخت مسکن توسط  تسریع در برنامه_  1

 .دولت

گرایی، مذهب یا  این مطالبات که هیچ نشانی از ملی

گویند  ها که می ست به آن ارتجاع در آن نیست، پاسخی

انقالب علیه دولت استالینیستی، انقالبی ضد 

بینی درخشان  ها اثبات پیش این. است سوسیالیستی

این . های سیاسی است تروتسکی از ویژگی انقالب

هرچند . ها بود ای بود که مورد حمایت وسیع توده برنامه

با وجود اهمیت بسیار، یک برنامه به خودی خود 

ویژه زمانی   به. کند یک انقالب را تضمین نمی ی نتیجه

وردها و محاسبات یک رشته برآ ی که این برنامه نتیجه

تقریبی باشد که کارگران بنا به تجربه و در مراحل 

 .باشند   مختلف مبارزه به آن دست یافته

یافته از  وجود یک چارچوب از پیش سازمان

ترین کارگران، مسلح بودن، و نگرشی عمیق و یا  آگاه

ست،  چه که ضروری حداقل یک فهم عمومی از هرآن

 قطعی در محصول نهایی تفاوتی بسیار عمده و احتماال

 .کند انقالب ایجاد می

 

انقالب تنها ظرف مدت یک هفته بوداپست را 

ای از ساختمان  کوپاسی تصویر زنده. متحول کرده بود

 :دهد دست می  پارلمان در این روزها به

عظیم روی دانوب، حاال ( 25)این وست مینستر»

پتروگراد، مقر رهبران ( 23)بیشتر شبیه کاخ سمولنی

. ، بود تا ساختمان مجلس لندن١٩١٧بلشویک در 

ها مملو از نمایندگان کارگران، دهقانان،  ها و اتاق نداال

مداران  سربازان، هنرمندان، نویسندگان و سیاست

هرگز دیده نشده  ١٩۴٧احزاب مختلفی بود که از سال 

در شهرهای دیگر کارگران با پیوستن به جنبش « .بود

طور موثری  کارگران به .نددست به اعتصاب زده بود

کارگران  ،معادن در. قدرت را در دست گرفته بودند

 ی همه. دست به اعتصاب سفت و سختی زده بودند

همه جا حال و هوای . ها بودند کارگران در خیابان

 .انقالب را داشت

در میان دهقانان نیز حرکت بزرگی شکل گرفته 

کی به زور مدیران پیر و استالینیست مزارع اشترا. بود

دهقانان . های کشاورزی فراری داده شدند چاقو و چنگال

درست است که در . های انقالبی تشکیل دادند کمیته

های اشتراکی را به قطعه  ها زمین بعضی مناطق آن

اما با این هشدار هم . های شخصی تقسیم کردند زمین

داران خیال بازگشت  یک از زمین همراه بود که اگر هر

دهی  بزند، دهقانان انقالب دومی را سازمانبه سرشان 

بدون شک اگر کارگران مجاری قدرت را در . کنند می

گرفتند و یک حکومت دموکراتیک کارگران  دست می

نهادند، دهقانان به تجربه به این نتیجه  را بنیان می

رسیدند که داوطلبانه به سیستم اشتراکی  می

حزب  ی زنامهگر رو گزارش( 23)،فرایر پیتر .بپیوندند

شوراهای ، Daily Worker، کمونیست انگلستان

 :کند کارگری را چنین توصیف می

هایی که حاال در سراسر  این شوراها، شبکه»

در همه مجارستان گسترده شده بود، به شکلی استثنایی 

شان، در  هماهنگ بودند؛ در سرشت خودجوشچیزشان 

دهی  شان، در سازمان شان، در احساس مسئولیت ترکیب

کارآمدشان، در تامین مواد غذایی و نظم مدنی، در 

گر جوانان، در  تمرین مداراشان در برابر طبیعت طغیان

ی نیروهای نظامی روسی، و به  تدبیرشان در اداره



شان از شوراهای  همان میزان در الگوبرداری

گان کارگران، دهقانان و سربازان روسیه در  نماینده

ها همه نهادهای  این. ١٩١٧ ی و نیز فوریه ١٩٠۵

گان منتخب  های مشترک نماینده انقالب بودند؛ نشست

ها، معادن، واحدهای ارتش و  گاه ها، دانش کارخانه

ها  نهادهای مردمی خودگردانی که مردم مسلح به آن

ها قدرت عظیمی  به معنای دقیق کلمه، آن. اعتماد داشتند

 ی لهداشتند و گزاف نیست اگر بگوییم تا قبل از حم

چهارم نوامبر شوروی به مجارستان، قدرت واقعی در 

 .«ها بود دست آن

  تهاجم دوم

گی، آخرین امید حکومت، در واقع هیچ ادولت ن

مامی در تقدرت به . کنترل موثری بر اوضاع نداشت

کارگران پیشرو، بخش .  های انقالبی بود اختیار کمیته

جویان و کارگران صنعتی حس  بزرگی از دانش

اوج  ی کردند روند حوادث به سرعت به نقطه می

ها برای دفاع دوباره از انقالب آماده  آن. شود نزدیک می

  موج جدیدی از اعتصاب به. بودند

راه افتاد که به سرعت ابعاد یک 

اعتصاب عمومی را به خود 

 .گرفت

در چنین شرایطی دولت 

نظامی دوم را آغاز  ی روسیه حمله

وز در ساعت چهار صبح ر. کرد

های  شنبه چهارم نوامبر، تانک یک

روسی که بوداپست را محاصره 

های اطراف،  کرده بودند، از تپه

. خانه گرفتند شهر را زیر آتش توپ

تا غروِب آفتاب نیروهای نظامی 

روسیه وارد شهر شده بودند و 

های کلیدی، از  ساختمان ی همه

جمله ساختمان مجلس را اشغال 

عت به تهاجم به سر. کرده بودند

هر . شهرها گسترش یافت ی همه

و شد  میشهر ابتدا گلوله باران 

 .آمد سپس به اشغال درمی

به رغم امید سردمداران 

سره  گسترده بتوانند کار را یک ی روسیه که با یک حمله

کنند، تهاجم دوم باعث برانگیخته شدن بیش از پیش 

. کارگران برای جنگی تمام عیار و دفاع از انقالب شد

تری از توده به  های گسترده دآگاهی حتا در بخشخو

های خیابانی  کسانی که در جنگ. غلیان درآمده بود

کسوت چند  کردند به صف مبارزان پیش شرکت نمی

دوش با کودکان،  کارگران هم. گذشته پیوستند ی هفته

جویان، سربازان و نیروهای پلیس که به انقالب  دانش

ها را  جا خیابان بهجا. جنگیدند پیوسته بودند، می

سنگربندی کردند و نقاط کلیدی شهر را قبل از رسیدن 

جنگ . های نظامی روسی اشغال کردند ستون

ها حمله  مردم از هر سو به تانک. ناکی بود وحشت

کردند که  سربازان روسی بعدها گزارش می. کردند می

 .هرگز چنین مقاوتی ندیده بودند

 مقاومت ادامه دارد

دوم نیروهای روسی به  ی در حمله سربازانی که

کار گرفته شدند، از شرق دور شوروی فراخوانده شده 

توانستند صحبت  ها به هیچ زبان اروپایی نمی آن. بودند

کنند و تقریبا هیچ تصوری از جنگی که در آن بودند 

 پیتر فرایر در آخرین گزارش خود برای. نداشتند

Daily Worker ،ا از دیگر که سردبیر روزنامه آن ر

گروهی »: کارکنان مخفی کرده بود، چنین گزارش داده

دانستند  اند اصال نمی از سربازان روسی به مردم گفته

کردند در  ها فکر می آن. اند به مجارستان آورده شده

حتا به . جنگند های آلمانی می برلین هستند و با فاشیست

« .بعضی گفته شده بود در کانال سوئز در حال جنگند

ارگران اقدام به پخش کردن اعالمیه در میان سربازان ک

بار تعداد سربازان به نسبت نیروهای  اما این. کردند

رتبه  چرا که فرماندهان عالی. زرهی بسیار کمتر بود

نگران همدلی سربازان با 

چنان که در  مردم بودند، هم

اول نیروهای روسی  ی حمله

. به مجارستان رخ داده بود

 ی ی همههای روس تانک

هایی را که فکر  ساختمان

کردند مراکز مقاوت  می

 .کردند باران می هستند گلوله

رتبه برای  افسران عالی

شان،  حفظ انسجام نیروهای

به هر کسی که با مردم 

کرد شلیک  دلی می اظهار هم

برای مثال، یک . کردند می

ی شوروی  خانه افسر توپ

که مسیر عبور ستون 

 اش توسط زنان و نظامی

کودکان مسدود شده بود، به 

این دلیل اعدام شد که به 

که خیابان را با خون  جای آن

دارانه  ها بشوید، خویشتن آن

تصمیم گرفته بود مسیر 

چند سربازی که . اش را تغییر دهد حرکت ستون نظامی

در حیاط زندان . از او تبعیت کرده بودند نیز اعدام شدند

وز و شب ادامه هایی از این دست ر بوداپست اعدام

دهند که برخالف  ناک نشان می این وقایع هول .داشت

برآوردهای نیروهای روسی، کارگران مجاری  ی همه

توانسته بودند روی بسیاری از سربازان در این حمله 

 .نیز تاثیر بگذارند

 

چنان ناتوان از  به رغم این نمایش قدرت، دولت هم

بودند برای ها مجبور شده  آن. گیری قدرت بود بازپس

تانک را با  ۶٠٠٠لشکر نظامی و  ١۵سرکوب جنبش، 



. کار گیرند میگ به ی پشتیبانی هواپیماهای جنگنده

کار  های فسفری به ها گلوله برای آتش زدن ساختمان

گران،  یکی از گزارش (28)،اندرسن اندی. شد گرفته می

 :کند اوضاع را چنین توصیف می

حال سوختن،  های در دود برخاسته از ساختمان»

ها و گرد و غبار  ها و کوکتل مولوتوف انفجار گلوله

آور  برخاسته از بناهای ویران شده، ِمهی غلیظ و خفقان

افزایش  ی سو، مشاهده از آن. را در همه جا پراکنده بود

آور ذهن  چون مهی خفقان ها و مجروحان نیز هم زخمی

 «.و روح را فرا گرفته بود

رحمی  جمی از شقاوت و بیل به چنین حسحتا با تو

ها طول کشید تا نیروهای روسی بتوانند کار را  هفته

 ی گی که نمایندهادر چهارم نوامبر، دولت ن. تمام کنند

هیچ کس و هیچ چیز نبود، جایش را به دولت افراطی 

او از کارگران خواست که به سر کارشان . کادار داد

پنجم  در. اما اعتصابات شدت بیشتری گرفت. برگردند

اظهار امیدواری "هم " اخطار کرد"نوامبر کادار هم 

که کارگران دست از " درخواست کرد"و هم " کرد

در ششم وهفتم . اعتصاب بردارند و به سر کاربرگردند

در روز هشتم نوامبر، . نوامبر باز هم تهدید کرد

: یکی از سرسپردگان کادار، گفت (21)،ماروسان

ت که به سرکارش هر کارگر محترم اس ی وظیفه»

یافت و هر روز تعداد  اما اعتصابات ادامه می« .برگردد

های روسی قربانی مقاومت  بیشتر و بیشتری از تانک

 .شدند ی مردم می و قهرمانانه   مسلحانه

 یندهآ، نشان مبارزات ۵۱مجارستان 

مندترین و مستمرترین مقاومت مشخصا در  قدرت

اطالعات  .نواحی بزرگ کارگری بوداپست رخ داد

درصد  ٧٠دهد که حدود  بیمارستانی نشان می

این آمار هیچ نسبتی . اند مجروحان کارگران جوان بوده

کردند  ها ندارد که ادعا می با اتهام استالینیست

اند که از  ها گروهی از کارگران لمپن بوده شورشی

 (26)سرخ سسپل. ها تحریک شده بودند سوی فاشیست
از جنگ مقر حزب کمونیست که در روزهای قبل از آغ

. کرد بود، از آخرین مناطقی بود که هنوز مقاومت می

، و حتا ١٩۵٧های پراکنده در طول سال  مقاومت

کارگران در برابر . نیز ادامه یافت ۵٩و  ۵٨های  سال

اعتصاب و  ،روکراتیکوتر شدن کنترل ب سخت

 .انداختند تظاهرات به راه می

در حقیقت . ست نیامدد  البته پیروزی دولت آسان به

ی شکوفایی اقتصادی  سرآغاز یک دوره ١٩۵۶سال 

دولت روسیه تصمیم گرفت . برای مجارستان بود

ها  آن. منابع را در خود مجارستان خرج کند درآمدها و

خواستند مطمئن  قدر از انقالب ترسیده بودند که می آن

شوند که کارگران راضی هستند و حوادث گذشته را 

 ی های زندگی برای بقیه شاخص. هند کردتکرار نخوا

شصت برای مردم  ی پنجاه و نیز دهه ی های دهه سال

این عین عبارات خروشچف . مجارستان افزایش یافت

حتا « .خواهیم بست( 27)دهانشان را با گوالش»: است

هفتاد نیز کشور هنوز رشد اقتصادی  ی در دهه

 ی ثبات نسبی حکومت گیری داشت و این مایه چشم

 .کادار بود

کارگران مجارستان برگ درخشانی  ١٩۵۶انقالب 

این انقالب . ی کارگر است از تاریخ مبارزات طبقه

این انقالب . بها به میراث بشری افزود ای گران تجربه

ی عینی  ها، بلکه در تجربه نشان داد که نه تنها در کتاب

گزینی برای شقاوت استالینیستی وجود  زندگی، جای

داری  یچ نسبتی هم با بازگشت به سرمایهدارد که ه

ی  ای بود به آینده به این معنی، این انقالب اشاره. ندارد

دست هم   رس بود، در واقع بهتپیروزی در دس. بشریت

اما این پیروزی در دومین لشکرکشی روسیه به . آمد

توانست با گسترش انقالب  این پیروزی می. یغما رفت

که از شرق دور اعزام شده به نیروهای نظامی روسیه، 

توانست به انقالبی در  که خود می. بودند، مستحکم شود

 . خود اتحاد جماهیر شوروی منتهی شود

 :ها پانوشت
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 داستان جوانان شعر فارسی
 علی سطوتی قلعه

اند؟  جوانان شعر فارسی در کجای تاریخ آن ایستاده

تر، کجا شعر فارسی به جوانان خود این  دقیق به عبارتی

رخصت را داده که خودی بنمایند و صدایی بلند کنند؟ 

ی کالسیک در این  جو در هزاره و بدیهی است جست

باره به جایی نخواهد رسید؛ نه فقط بدان دلیل که 

کالسیسم ادبی با آن ساختار متقارن خود جایی برای این 

تر از آن، مفهوم  که مهم د؛ بلگذار ها باقی نمی خودنمایی

جوانی به مثابه یک هویت خودبسنده و نه صرفن 

ای است کمابیش مدرن که  دورانی از زندگی، برساخته

به همین ترتیب، . هیچ ارتباط وثیقی به آن هزاره ندارد

در شعر ِ معاصر هم که متسامحن از نیما به بعد را 

اعران توان صرفن به سن و سال ش گیرد، نمی دربرمی

سالگی  سی _   چه را که در بیست بسنده کرد و هر آن

اند، برگرفته از  خود نوشته

موقعیت . ها دانست جوانی آن

تاریخی نیما خود از این نظر 

تواند آغاز خوبی برای  می

که   آن: این بررسی باشد

های ادبی را  خشم پیروپاتال

هایشان  انگیزد و طعنه برمی

خرد، دیری  را به جان می

شود  گذرد که خود می مین

ماجرا . پدر شعر نوی فارسی

 : شود جا ختم نمی به همین

که غربال  بسا پیش از آن

به دست از پشت بیاید، این 

هوشنگ ایرانی است که از 

رسد در بیست و شش  راه می

سالگی و به انجمن هنری 

د که پیوند خروس جنگی می

جلیل ضیاپور، آن را در سال 

. گذاشته بود  پایه 1328

شگفت آن که نخستین 

ها به اعالم حضور  واکنش

ادبی ایرانی، نه از سوی 

دیگران که از جانب 

بنیانگذار خروس جنگی 

گیرد و  ضیاپور از انجمن کناره می: شود نشان داده می

با ورود هوشنگ »: گوید بعدها جایی در این باره می

های موهن او باعث شد که  انی به انجمن، تندرویایر

پس از آن است « .جمع دوستان کنار بکشم خود را از

که ایرانی به همراه غالمحسین قریب و حسن شیروانی، 

جنگی را در چهار شماره   ی خروس ی دوم مجله دوره

ی معروفی که پشت جلدش  کنند با آن بیانیه منتشر می

این بیانیه از همان بند . است زنند و نامش سالخ بلبل می

ها  هنر خروس جنگی، هنر زنده»: گوید اولش که می

این خروش، تمام صداهایی را که بر فراز هنر . است

تا آن « .کنند، خاموش خواهد کرد سرایی می قدیم نوحه

، «مرگ بر احمقان»: زند آخرین بندش که فریاد می

ای کشد که جایی بر سابقه را به رخ می صراحتی بی

گونه است که عیار  این. گذارد تعارف باقی نمی

اگر : دهد گری تاریخ خودش را نشان می غربال

گذارند  ی نویسندگان ایران نمی های ادبی در کنگره فسیل

که آب خوش از گلوی نیما پایین برود، این بار نه او که 

گشاید و شاعر  شاگرد ارشدش شاملو زبان به کنایه می

عمر . کند گ آفریقایی خطاب میخروس جنگی را هوشن

پاید و در  شاعری ایرانی چهار سالی بیش دیر نمی

سپارد و باقی  نهایت، عطای شعر را به لقایش می

گویی . گریزد زندگی را به خلوت و انزوای خود می

تواند لحن تهاجمی او  پدرساالری ادبی بیش از این نمی

هندی هم البته تعلقات ایرانی به عرفان . را تاب بیاورد

در همان زمان، شاملوی . تاثیر نیست در این انزوا بی

کم راه خودش را از استادش نیما جدا  جوان دارد کم

گذارد و شعرهایی را اتود  کند، وزن را کنار می می

ی اوجشان  زند که نقطه می

. در هوای تازه خواندن دارد

را « شعری که زندگی است»

باید مانیفست شاعری دانست 

ی بعدتر، راه دیگری که اندک

گیرد، از آونگ  در پیش می

کردن حمیدی شاعر بر دار 

شعر خویشتن دست 

شوید، به بیانی آرکاییک  می

آورد و کارش به  رو می

رسد که حتمن باید  جایی می

های عهد  معنای برخی واژه

در »ی  بوقی را در موخره

بیاورد تا مخاطبانش « آستانه

از مراجعه به فرهنگ لغت 

شاملو، شاید . ز باشندنیا بی

یکی از معدود شاعران 

ایرانی باشد که جوانمرگ 

نشد و تا آخر عمرش 

شعرهایی نوشت که کمابیش 

در چارچوب بوطیقایی 

با این . خودش خواندنی بودند

اش در هوای  همه، جوانی

تازه جا ماند و خیلی زود، 

نفس شعرهایش در سرباالیی 

توان از  ملو، میدر مقابل شا. آرکاییسم ادبی بند آمد

اتفاقن همو در . فرخزاد نام برد که جوانمرگ شد

را از [ شاملوی جوان؟]آزاد، شاملو .گویی با م و گفت

ترین شاعر  های شعری و احساسات، نزدیک لحاظ سلیقه

شعری که زندگی »داند و کلی در ستایش  به خود می

زندگی شخصی فرخزاد و . زند حرف می« است

ی نخست که بار ادبی  مجموعه چه در سه _شعرهایش 

به  _ی آخرش  چندانی ندارند و چه در دو مجموعه

ی  تواند او را به عنوان اسطوره ای است که می گونه

اما اتفاقی که . ابدی جوانان شعر فارسی بدل کند

افتد، چیست؟ فرخزاد با آن عصیان ذاتی و جنون  می

 

، دیگر تکلیف 45در سال 

مورخان رسمی ادبیات با شعر 

: معاصر روشن شده است

ی نیما همه جا  حضور پدرانه

شود، جایگاه شاملو  احساس می

و اخوان ثالث را به عنوان 

توان ندیده  شاگردان خلف نمی

اد کار خودش را گرفت، فرخز

های  کرده و حتا رمانتیک

ی سخن نیز به  کار مجله محافظه

ی  رهبری نادرپور به نقطه

 اند عطفی در شعرهایشان رسیده

 



سرعتی که دارد و عاقبت هستی خود را بر سر آن 

ی  دهد، چهره کوبد و جان می گذارد و به درخت می می

ی  ترین حالت، یک نابغه یک قدیسه و در خوشبینانه

شود او را به نام  گیرد که می ادبی را به خود می

درست همان زمانی که اخوان . کوچکش خطاب کرد

ای فرخزاد را  شود و در مرثیه ثالث دست به کار می

ای از  د، لحظهخوان زادان می پریشادخت شعر آدمی

خورد که هیچ موقعیتِ  تاریخ شعر فارسی رقم می

ی خود به  ای را جز در چارچوب پدرساالرانه خودبسنده

البته یک نکته را هم نباید از یاد . شناسد رسمیت نمی

آن هم ظرفیتی است که فرخزاد برای تقلیل به این . برد

 شود، عنواِن فاخر که بعدها به کرات از آن استفاده می

نفر  2که مشخصن  مختصر آن. دهد از خود نشان می

روی شخصیت فرخزاد و شعرهای او تاثیر زیادی 

ی  یکی ابراهیم گلستان با آن عنقی مردانه: گذارند می

ی  الیوت که به گفته. اس .ناپذیرش و دیگری تی وصف

خودش در ادبیات، کالسیک، در مذهب، کاتولیک و در 

ن حساب، چندان هم با ای. طلب است سیاست، سلطنت

عجیب و غریب نخواهد بود اگر شعرهای فرخزاد در 

ی آن لحن تهاجمی که  اش به رغم همه ی شکوفایی دوره

ای کنایی به  تر سویه چنان در خود حفظ کرده، بیش هم

چون  خود بگیرد و اغلب به عصیانی مومنانه ـ هم

ای از این  نمونه. شود پرسش ایوب از خداوند ـ تبدیل 

ای دید که به  توان در نامه پرخاش حکیمانه را مینوع 

خیلی خوشحالم که »: نویسد احمدرضا احمدِی جوان می

رفته ای به جایی که نشانی از این زندگی قالبی 

برای تو که هوش و ذوق . روشنفکری تهران ندارد

فراوانی داری و همچنین معصومیت و پاکیزگی فراوان 

، یک دوره زندگی و همچنین ذهنی پاک و تأثیرپذیر

عمق،  های مصنوعی و  کم مستقل و دور ازجریان

اگر « .تواند باشد ی تکامل می بهترین زمینه و پشتوانه

قرار باشد یکی از منتقدان سینمای ایران که بیشترشان 

ی فیلم بودن و  کاری جز تظاهر به خوره

ی فرخزاد  های حکیمانه ندارند، این جمله ریویونویسی

چنان به قالبی بودن  او هم»: ، خواهد گفترا تفسیر کند

داد و انگار  زندگی روشنفکری در تهران شهادت می

دانست که دیگر نه  دید و می خودش را بدان آلوده می

این . تواند مقابلش بایستد گریزی از آن ندارد و نه می

ای احمدی را  خورده بود که همچون یاغی شکست

کرد تا در این  یگیری و انزواطلبی م تشویق به گوشه

« .فضای متعفن نغلتد و معصومیتش را از دست ندهد

ی ابدی  به این ترتیب، فرخزاد نه به عنوان اسطوره

گونه که خود در  که همان جوانان شعر فارسی، بل

کند، به عنوان یک خواهر از  انتهای این نامه اشاره می

خواهد وزن را فراموش نکند، به توان هزار  احمدی می

احمدِی جوان، . ش نکند و به حرف او گوش بدهدفرامو

گیرد و  ی فرخزاد را به گوش نمی کم این گفته دست

شود که  ی جریانی می ترین چهره اندکی بعدتر، مهم

نظر  صرف. خواند می« موج نو»فریدون رهنما آن را 

از مورِد خاص خروس جنگی باید گفت این نخستین 

گیری و  باری است که شعر معاصر فارسی، شکل

عیار ادبی را از درون به تماشا  حرکت یک جنبش تمام

عیار، از آن رو که موج نو به رغم آن  نشیند؛ تمام می

ای که در آن به چشم  ی شاعرانه گسیخته شهودگرایی لجام

شود که آن را  آید، صرفن در شاعرانی خالصه نمی می

ای غیرسیستماتیک و شاید  آورند و به گونه به وجود می

اساس همان ضرورتی که به یک جنبش قوام بر 

بخشد، انتشارات، مجله، تئوریسین و منتقد ادبی و  می

ی شعر  ی جزوه مجله. های خاص خودش را دارد پاتوق

ـ یعنی همان سالی که  45اش در سال  که نخستین شماره

ی رانندگی درگذشت ـ منتشر  فرخزاد در یک حادثه

جوانی است که  ی آثار شاعران شود، دربرگیرنده می

. شده نیستند  ها هنوز هم چندان شناخته برخی از آن

بسا بعد از آن شعری ننوشته و دنبال زندگی خودشان  ای

افتد، کالت شدن یک  جا می اتفاقی که در آن. رفته باشند

جریان ادبی ِ منحصرن برخاسته از نسل جوان و 

که در  فراگیری آن است و این اتفاق کمی نیست؛ چه آن

، دیگر تکلیف مورخان رسمی ادبیات با شعر 45ال س

ی نیما همه جا  حضور پدرانه: معاصر روشن شده است

شود، جایگاه شاملو و اخوان ثالث را به  احساس می

توان ندیده گرفت، فرخزاد  عنوان شاگردان خلف نمی

کار  های محافظه کار خودش را کرده و حتا رمانتیک

ی عطفی  پور به نقطهی سخن نیز به رهبری نادر مجله

به عبارتی دیگر، آبی که نیما . اند در شعرهایشان رسیده

در خوابگه مورچگان ریخت، اکنون به سیلی تبدیل شده 

برد و جریان آلترناتیوی  که همه را دارد با خودش می

که او به وجود آورد، میخ خود را در ادبیات فارسی 

وج نو جوانان م. کوبیده و مرجعیتی رسمی یافته است

اگرچه منکر نسبت تاریخی خود با این جریان 

ایستند و  شوند، اما در دورترین فاصله با آن می نمی

شعرهایشان را هم در . نویسند شعرهایشان را می

به نظر . آورند کنند که خودشان درمی ای منتشر می مجله

رسد در این مقطع زمانی این فرصت تاریخی دست  می

ای  عاصر با منش پدرساالرانهدهد که جوانِی شعر م می

که از شعر کالسیک به آن ارث رسیده، سرشاخ شود و 

ای به مراتب  در عمل اما نتیجه. بر زمینش بزند

آید و حسرتی جانکاه را بر جای  انگیزتر به دست می غم

ی این حسرت جانکاه را نه به روایت  مزه. گذارد می

ی عال های یکی مثل نور ناظران بیرونی، که در نوشته

که در دل جریان بوده و نوعن تئوریسین آن به حساب 

او در فصل سوِم بخش دوِم . توان چشید آمده، می می

تحت « از موج نو تا شعر عشق/تئوری شعر»کتاب 

به همین ماجرا «  اختالف در موج نو»عنوان 

شود که رویایی به  جا شروع می قضیه از آن. پردازد می

رفته به  یی، رفتهعنوان یک شاعر مشخصن نیما

ی اختالف  شود و با همه شاعران موج نو نزدیک می

ها  سنی که میانشان وجود دارد، در نهایت به آن

او از همان ابتدا ـ و البته به درستی ـ بر . پیوندد می

های شعری شاعران موج نو  مشخص کردن پرنسیب

احمدی و نوری عال و برخی دیگر زیر . کند تاکید می

روند و صدور مانیفستی را که  نهادی نمی شبار چنین پی

. دانند ها باشد، ضروری نمی شامل توضیح این پرنسیب



ها صدور چنین مانیفستی را منافی آن  گویی آن

معصومیت و پاکیزگی فراوان و ذهنی پاک و »

ی خود به احمدی  بینند که فرخزاد در نامه می« تأثیرپذیر

نان در آن کتاب چ عال هم  نوری. بدان اشاره کرده است

کند، اما افول موج نو  رویایی را استاد خود خطاب می

نهاد رویایی و تاثیری که بر گروهی از  را به این پیش

اگر بنا به . دهد گذارد، نسبت می جوانان این جنبش می

داوری باشد، باید گفت که اتفاقن برعکس؛ موج نو در 

خی خورد که از پذیرش موقعیت تاری ای زمین می لحظه

ی نهایی خود را سامان  زند، حمله خود سرباز می

دهد و نسبت خود را با شعر آن روزگار مشخص  نمی

عال به عنوان   شود که نوری همین می. کند نمی

آن « صور و اسباب خیال»تئوریسین موج نو در کتاب 

دهد و در فقدان بصیرتی  بندی کذایی را انجام می تقسیم

ی اصیل  را به دو دسته استراتژیک، رفقای شاعر خود

بدیهی است او طرف اصالتی . کند گو تقسیم می و مشکل

گرایی  این ذات. زند را بگیرد که از آن حرف می

 جایی است که موج نو  ژنریک، همان

 

اش با شعر نیمایی  ی فاصله را با همه

زند و برای همیشه در  به آن پیوند می

در . کند تاریخ شعر معاصر بایگانی می

بل، سرنوشتی که برای رویایی و مقا

چون اردبیلی و االهی که از موج  کسانی هم

کم به عنوان شاعران شعر  برند و کم نو می

خورد، از  شوند، رقم می دیگر مطرح می

 1348در سال . تر است مندانه این هم سوگ

این . کنند مانیفست شعر حجم را منتشر می

مانیفست به همان زبان مشطحی نوشته شده 

ی اصلی  ه به مرور زمان به مشخصهک

شود و به  شعرهای نویسندگان آن تبدیل می

همین دلیل، نه تنها از صراحتی که معمولن 

رود،  ها انتظار می از چنین مانیفست

که در خالف جهت  برخودار نیست؛ بل

منشانه  چنین انتظاری به انفعالی صوفی

صدور مانیفست شعر حجم، . کند دعوت می

نوید برآمدن گروهی از  به خودی خود

خواهند  دهد که می شاعران جوان را می

 ی موج را به پایان برسانند؛ کار تمام نشده

اما در فحوای خود همان ساختار 

مراد  _ی خانقاهی و آن مرید  پدرساالرانه

های رایج در شعر گذشته و امروز  بازی

ها  در همان سال. کند فارسی را بازتولید می

کند  د شعر فارسی ظهور میای در نق پدیده

توان این پدیده  که اینک با کمال اطمینان می

گونه که او  را براهنِی جوان نامید و نه آن

دکتر رضا براهنی، : شناسند را می

.  ی زبان و ادبیات انگلیسی آموخته دانش

آید  شقی یک جوان برمی تنها و تنها از کله

ی  که بصیرتی چنین راهگشا را به سوژه

ادبی معاصر ارزانی دارد تا تکلیفش را نه فقط با  تاریخ

هموست . توللی که فراتر از آن با سپهری یکسره کند

اش را در  رود و پته که سر وقتش سراغ رویایی می

از »ی  ریزد و برای موخره روی آب می« ها دریایی»

زند، بدون آن که از  توی پر اخوان ثالث می« این اوستا

ی  وقتی هم که با همه. ا نبیندنگاه خودش بزرگی او ر

و  ودیدگاه لوکاچی خود نادرپور را در کنار نیما و شامل

های متمایز شعر  اخوان ثالث و فرخزاد به عنوان چهره

شقی را به نمایش  نشاند، باز همان کله معاصر می

سن  گزارش به نسل بی»ها بعد هم که  سال. گذارد می

انتخاب دفاع نویسد، باز هم از همین  را می« فردا

گویی او پس از گذشت بیست و اندی سال در . کند می

ی هفتاد خورشیدی نیز همان براهنِی جوان  ابتدای دهه

کارگاهی : طور هم هست راستش همین. باقی مانده است

کند و به جوانان شاعری  اش بر پا می در زیرزمین خانه

گونه  دهد چه یابند، یاد می که در آن کارگاه حضور می

شاملو که ظاهرن به عنوان یک پدر مسلم، گریزی  از

ی  ی هفتاد، دهه دهه. از بازتولید آن نیست، عبور کنند

آیند  شود که از زیر زمین آن خانه بیرون می جوانانی می

های شعر را اعم از جلسات ادبی،  ی گلوگاه و همه



کاری از . گیرند ها و بازار کتاب در دست می روزنامه

ناله  آید، جز آن که به چس بی برنمیهای اد دست فسیل

  مشت رو بیاورند و دریغ ادبیاتی را بخورند که یک

مباالت دارند پدرش را  زده و بی جوان شعرنفهم، تئوری

کنند  شگفتا کسانی ردای پیرمردی به تن می. آورند درمی

. اند ها کرده سوزانند که خود روزگاری جوانی و دل می

این مرده »ه پس از انتشار هاست ک احمدی یکی از همان

داد و قالش به هوا « سیب نیست یا خیار است یا گالبی

های هیستیریکی  برخی دیگر هم واکنش. خیزد برمی

. گذارد دهند که آدمی را انگشت به دهان می نشان می

 ی که توافق کاملی با شیوه با قید اینیکی مثل آتشی 

 مجموعه شعرهای او مقدمهبرای ایرانی ندارد، 

حق تاریخی کسی »نویسد تا به قول خودش در پایان  می

های امروزی که مدعی  را که خیلی پیش از دادائیست

عصبیت او به حدی است . ، ادا کرده باشد«اند نوآوری

زند تا در مقابل شاعران  که سنگ ایرانی را به سینه می

ی هفتادی حرفی برای گفتن داشته باشد و این  دهه

سروته  ی بی سد که آن جملهر عصبیت به حدی می

کسی را که خیلی پیش از :  نویسد باالیی را می

اند، چی؟ چه  های امروزی که مدعی نوآوری دادائیست

رود بنویسد و چه خوب  کار کرده است؟ آتشی یادش می

که ویراستار کتاب، این افتادگی کلمه را ندیده است تا به 

عین . وداین ترتیب، احساس نویسنده به خوبی منتقل ش

حق تاریخی کسی را که خیلی پیش »: اش این است جمله

اند، ادا  های امروزی که مدعی نوآوری از دادائیست

این نهایت تقالیی بوده که از پدرساالری ادبی « .ام کرده

آید وگرنه  ی هفتادی برمی در برابر جوانان شاعر دهه

سابقه و البته تا حد  در مقام نقد، به لطف اهمیتِ بی

یابد،  ی ادبی در این دهه می ای که نظریه  ادی وارونهزی

اتفاقن نوع . کند ی ترازو به این طرف سنگینی می کفه

شود، در نهایت،  ی ادبی برقرار می نسبتی که با نظریه

ی ادبی،  نظریه. آورد ی هفتادی را می دخل شعر دهه

دهد، به دلیل آن  ی تهوری که به خرج می عالرغم همه

ای که در این دهه به خود  شناسانه ییی زیبا صبغه

گیرد، جوانان شاعر را به درون مرزهای ژنریک  می

که شعر به امری  نتیجه آن. راند شعر عقب می

جاست که  شود و از همین ماندگار تبدیل میـ  خودـ  در

این به معنای همان . کند رفته علیه خود عمل می رفته

ی هفتادی  دعوی همیشگی نیست که در برابر شعر دهه

اتفاقن . داند به کار رفته و آن را رونوشتی از نظریه می

گیرد که نظریه  جا شکل معکوس به خود می قضیه آن

گونه است که  این. تواند از شعر فراتر برود نمی

های تهاجمی آن، جای خود را یا به منشی فرهنگی  سویه

چون شمس  دهد ـ این اتفاقی است که برای کسانی هم می

رضا  نی، عباس حبیبی بدرآبادی، رویا تفتی، علیآقاجا

فر و رزا جمالی که جملگی در  بهنام، هوشیار انصاری

افتد ـ ، یا دستاویز  کارگاه براهنی حضور داشتند، می

زنند و  شود که یکی به میخ می هایی می اپورتونیست

چون علی باباچاهی، علی  یکی به نعل ـ  کسانی هم

اشا، مهرداد فالح، بهزاد عبدالرضایی، ابوالفضل پ

خواجات، پگاه احمدی، گراناز موسوی و دیگران، 

ها هستند که بیش  گیرند و همین همین راه را در پیش می

. کنند از هر گروه دیگری بر هفتادی بودن خود تاکید می

ی هفتادی، وجه سوژگانی خود  که شعر دهه ـ نتیجه آن

ای که  دهد و از آن آگاهی شکافنده را از دست می

این اولین و آخرین . شود تواند داشته باشد، تهی می می

باری بوده است که شعر فارسی با تمام وجود 

پس از . مادر بودن خود را تجربه کرده است و پدر بی

آن، هر چه بوده، حقارت کسانی بوده که بزدالنه خود 

جربزگی جوانانی که  بینند و بی را در جایگاه پدری می

یک قلمش در . اند حقیر مشروعیت داده به این جایگاه
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ی ماندگار از سوی صدا و سیمای جمهوری  چهره

. میرد شود و پنج روز پس از آن می اسالمی معرفی می

. چرخد ی همیشگی می پس از آن در بر همان پاشنه

ست، ی بالهت ادبی ا نویسی که روی دیگر سکه ساده

کوبد و  مهر خود را بر ماتحت شعر فارسی می

هایی چون شمس لنگرودی در مقام مرجعیت  آکادمیسین

ی پایانی بر تاریخ جوانان شعر  این البته نقطه. نشینند می

اگر قرار باشد درسی از این تاریخ . فارسی نخواهد بود

هایی  ی آن سازمایه گرفته شود، همانا وفاداری به همه

رن جوانی را همچون یک هویت در است که منحص

اند،  هایی که یا مجال بروز نیافته نهند؛ سازمایه پیش می

ای که از پس  اند و نتیجه یا بار دیگر به حاشیه رانده شده

این تعقیب و گریز طوالنی به دست آمده، قالب تهی 

ها، به  در این سال. کردن چنین هویتی از درون است

ه این طرف، همه جا حرف ی چهل ب ویژه از اواسط دهه

هر کسی که مدیریت . در میان بوده است« شعر جوان»

گیرد، نخستین  ای را در دست می ی شعر مجله صفحه

های  بیند، کشف نمونه ای که بر دوش خود می وظیفه

ای روشن را  است که آینده« شعر جوان»درخشانی از 

شاملو در خوشه، نوری عال در فردوسی، . دهد نوید می

ی  اچاهی در آدینه و آتشی در کارنامه، همین ایدهباب

بعضن حتا پا را فراتر . کنند جذاب را اجرا می

ی دوم حضور  چون نوری عال در دوره گذارند و هم می

در فردوسی و باباچاهی در آدینه، سر و ته شعرهایی را 

. زنند سپارند، می که جوانان برای چاپ به دستشان می

شود، رسمن قدمی به  مشتبه میگاهی هم که امر برشان 

چون شاملو، یکی مثل ندا ابکاری  گذارند و هم پیش می

کنند که حاال معلوم نیست  ی ادبی معرفی می را به جامعه

خواسِت آن فضا دادن و این . کند کجاست و چه می

بندی شعرهایی را که  معرفی کردن و مجموعن بسته

از آن که ، بیش «شعر جوان»نویسند به نام  جوانان می

کنندگان چنین  ها مشروعیت بخشد، جایگاه اعطا به آن

  .کند یت حقیری را سفت میعمشرو

در برابر چنین افقی، مسئله چیزی فراتر از 

گونه  شعر چه»این پرسش همیشگی است که 

تر از آن، این است که  مهم. «شود؟ ساخته می

شود، منتشر  شعر در چه موقعیتی نوشته می

شود و به بحث و بررسی  می شود، خوانده می

پدر و مادر، شعری که  شعر بی. شود گذاشته می



نباشد، شعری باشد که جوانان « شعر جوان»

شعر فارسی آن را نوشته باشند، باید موقعیتی 

درست در . از آن خود و خودبنیاد داشته باشد

همین نقطه است که نظریه، اهمیتی متفاوت از 

آن . یابد هند، مید آن چه معمولن بدان نسبت می

ی مشهور مارکس را باید بدین گونه تغییر  گفته

داد که تاکنون، نظریه در خدمت توصیف و 

تفسیر شعر بوده و حاال باید به کلی موقعیت آن 

نظریه باید موقعیتی را که شعر . را تغییر دهد

تعارفی به بیان   شود، بدون هیچ در آن مستقر می

حاصل به بیان  شعر نیز به خودی خود. درآورد

درآوردن همان موقعیتی خواهد بود که از دل 

هر چه نظریه از صراحت و . آن بیرون آمده است

دقت خود بکاهد، شعر نیز از موقعیت خود فاصله 

این اتفاقی است که . شود گرفته و با آن بیگانه می

کمابیش در سراسر تاریخ جوانان شعر فارسی افتاده 

موج نو، شعر حجم، شعر  چون اگر جریاناتی هم. است

تجسمی، موج ناب، شعر حرکت، شعر متفاوط، شعر 

مانند،  در حد یک نام باقی می... پسانیمایی، پساهفتاد و 

اغلب به دلیل همین کوری بوده که نسبت به موقعیت 

ترین حالت  در خوشبینانه. اند تاریخی خود گرفتارش شده

وانان را شقی ـ یعنی چیزی که معمولن ج کله: باید گفت

شناسند ـ نه مترداف لمپنیسم است و نه با  با آن می

شود جلسات ادبی را بهم ریخت،  می. بالهت نسبتی دارد

ها را زد، مشخصن فحش و فضیحت  ی پیر و پاتال پنبه

 را وارد فرهنگ انتقادی کرد

ای  و به هیچ موقعیت از پیش تعریف شده

دبی شود گفتمان ا می. باج نداد، اما لمپن نبود

ی این  مسلط را به هیچ گرفت،  آگاهی اخته

گفتمان را زیر سوال برد و سواد چندانی برای 

. خواندن و نوشتن نداشت، اما تن به حماقت نداد

شقی یعنی وفاداری به همان موقعیت بیانی  کله

که صدای جوانان شعر فارسی را از 

کشد و کوتاه نیامدن از  شان بیرون می حنجره

ها،  دری ها، دربه پولی ی بی همه. آن

ها،  های روزمره، مهمانی ها، پرخاش زنی پرسه

آور درونی،  های هول ها، تجربه سفر، موسیقی

... کاری ها و امیدها، اعتیاد، بکارت، بی یاس

اند؟  انداز شده ها کجای شعر فارسی طنین این

جوانان شعر فارسی در کجای تاریخ آن 

کجا شعر فارسی تر،  اند؟ به عبارتی دقیق ایستاده

به جوانان خود این رخصت را داده که خودی 

ی  واخر دهها بنمایند و صدایی بلند کنند؟ در

هشتاد خورشیدی، هنوز این یک پرسش بنیادین 

 !است



 

 هراس از وضعیت، وضعیت هراس
 بهمن سرفراز 

هرج و مرجی غریب بر فضای ادبیات فارسی 

مام آور که دارد ت هرج و مرجی هراس. حاکم است

دیگر از آن . کند های این همه سال را پنبه می رشته

. فضاهای شعری معلوم و مشخص خبری نیست

های  چهره. اند ساز غایب شده نشریات ادبی جریان

آلود بر  فضایی مه. ی ادبی وجود ندارند شناخته شده

 . ادبیات سایه افکنده است

تمام . رهایی در ادبیات اما همین هرج و مرج است

های دریغی است که پیش از  های باال شبیه فغان طاین خ

این نیز در خروج ادبیات از فضای رسمی در دوران 

های  درست مانند ناله. مشروطه سر داده شده بود

شاعران کهنسالی که به روزگار پهلوی دوم در هیات 

هللا کاسمی و رعدی آذرخشی و پرویز ناتل  فضل

ملو و فروغ، خانلری از هراس هرج و مرج نیما و شا

با سرهای از ته تراشیده شکایت به دربار بردند تا 

حضرت ادبیات فارسی را از هرج و مرج نجات  اعلی

 . دهد

 های مقطع هذیان

چند سال پیش در انتهای یکی از پاساژهای 

نیمه روشن وجود داشت _ پایتخت، مکانی نیمه تاریک 

های شعر را روی ترازویی  که در آن دستفروشی کتاب

اگر این . فروخت کرد و آنها را کیلویی می زن میو

های  تصویر بی درنگ شباهتی تکان دهنده به نقاشی

کند، با یک تردستی  وار سالوادور دالی پیدا می کابوس

ماهرانه اما به عنوان نمادی از وضعیت شعر در ایران 

 .شود نیز تبلیغ می

شعر کیلویی و شاعران کیلویی درست همان چیزی 

ی شعر و نقد ادبی به  «شناخته شده»های  چهرهاست که 

آنها در . آورند کنند اما آن را به زبان نمی آن فکر می

عوض با دلسوزی تمام از وضعیت نابه هنجار شعر در 

که هیچ نظارتی بر انتشار  گویند و از این ایران سخن می

برخی . کنند های شعری وجود ندارد گالیه می مجموعه

کنند و برخی در  ده اعالم میعصر شعر را تمام ش

 .اند که رخ خواهد داد یی نشسته  انتظار معجزه

های  درست زیر چشم. معجزه اما رخ داده است

متحیر و نگران پدران، نسل نوینی از شاعران با زبان 

با این وجود نادیده . اند دوران خودشان ظهور کرده

شوند چرا که در ساختاری که پیش از هر  گرفته می

درست اینجاست . است حضور دارند« غیررسمی» چیز

ی گفتمان پدران  کارانه که ماهیت سیاسی و محافظه

کسانی که روزگاری فضای . شود شعری آشکار می

رسمی شعر را بر هم زده بودند اینک با ادغام در 

. کنند ساختار نمادین از فضایی تمامن رسمی دفاع می

ان نظم مسلط شباهت تام و تمام گفتمان آنها با گفتم

ها را در این  شود که کلمه سیاسی آنجایی برمال می

آنجایی که . گر تغییر دهیم های دلسوزانه و نصیحت جمله

به یاد بیاوریم نظم مسلط هم برای وضعیت نابه هنجار 

خواهد با  اجتماعی نگران است، نظم مسلط هم می

نظارت بر وضعیت موجود آن را کنترل کند، نظم 

ی خودش را تحکیم  خواهد سلطه یی که میمسلط هم آنجا

 .گوید کند از پایان تاریخ سخن می

 

اند تا  به مصاف فرزندان آمدهپدران 

زمینی . بند زمین کنند های آنها را تخته« قالده»

چنین است که . رانند که آنها بر آن حکم می

آورند  نامه برای شاملو و فروغ درمی هنوز ویژه

ساز ادبی سخن  جریانو آنگاه از غیبت نشریات 

ی آنها  اند که سلطه آنها فراموش کرده. گویند می

بر نشریات ادبی رسمی، بر مجالس شعرخوانی 

رسمی، بر جوایز ادبی رسمی و بر 

های رسمی هنوز دارد شعر دوران  انتشاراتی

های سنگ شده را حقنه  دیروز و زبان و فرم

خواهد بر آن گردن  کند و از فرزندان می می

 .دبنهن

با این وجود اما فرزندان به کار خود 

فرزندانی که به جای هراس از . مشغولند

وضعیت شعر در وضعیت هراس، زندگی 

کنند و وضعیت واقعی را در قالب کلمه،  می

اگر پدران برای تمسخر زبان . کنند تقطیع می

کنند،  شعری فرزندان آن را به هذیان تشبیه می

ند و آیا در چنین گوی فرزندان آگاهانه هذیان می



کابوسی که سرتاسر زندگی یک نسل را در بر 

توان غیر از هذیان چیز دیگری  گرفته است می

سرود؟ اگر زبان شعری مشروطه، برآمده از 

های اجتماعی را به  گی مانده انقالبی چنان، عقب

گیرد و در فرم، ساختار کالسیک و  انتقاد می

، اگر زند فاخر شعر پیش از خود را بر هم می

شکند  ی اوقاف موزون را بر شعر می نیما سلطه

تا انسان مدرن به زبان خودش سخن بگوید، 

اگر برای دفاع از جنبش چریکی زبان پر 

ی شعر سپید  صالبت احمد شاملو و فرم رزمنده

ثالث و  الزم است، اگر زبان محکم مهدی اخوان

یی شعر او زبان گویای شکست  فرم اسطوره

های زن مدرن در فرم  دانیاست و اگر سرگر

شود،  ی فروغ بیان می تنانه و تنها و زبان زنانه

های مقطعی  زبان شعری دوران ما همین هذیان

یی را دنبال یا  که معنای ویژه است که گاه بی آن

روایتی خطی را بیان کنند، زیر هم ردیف 

 .شوند می
 

محور شعر روزگار 

فردی که در . ما فرد است

ستاده وضعیت هراس ای

ی پرتگاهی  بر لبه. است

پر هول که موقعیت انسان 

. کند معاصر را ترسیم می

. انسانی هراسیده و ناامید

های  دیگر از آن بشارت

جمعی امید در شعر 

. روزگار ما اثری نیست

عصر سترونی جهان است 

یی  شاعر وظیفه. این نکبت

ی امید  برای دمیدن بارقه

او بیانگر وضعیتی . ندارد

اگر جهان را . استواقعی 

گیرد،  به تمسخر می

تمسخری دردناک در کار 

وار بر  یی نیچه خنده. است

هستی پلشتی که او را فرا 

شاعر همان . گرفته است

انسان مطرودی است که 

. فهمد زبانش را کسی نمی

بیند با بیان  او لزومی نمی

صریح و مشخص 

های خود، توهم  حرف

یی که در  المهمک. یی جمعی را دامن بزند مکالمه

او شاعر تنهایی آدمی . جهان واقعی وجود ندارد

با اشاره به وقایع و اشخاص و اشیایی که . است

ی خصوصی را به  شناسد، حوزه تنها خودش می

 . زند ی عمومی پیوند می حوزه

ی خصوصی هم باقی مانده  و مگر حوزه

است؟ سیستم مسلط تا درون رختخواب انسان 

   .معاصر حضور دارد
چنین است که محتوای شعری آن فرزندانی که از 

میزهای مدرسه جان سالم به در بردند تا غزل و دوبیتی 

های  نسروده باشند و بعد تن به اخته شدن در کارگاه

های ادبی پدران ندادند، همین چیزهایی  شعری و ُجنگ

ی همین کابوس  همه. است که دور و بر ما حضور دارد

شعر روزگار ما با . کنیم دگی میبزرگی که ما در آن زن

. گذر از زبان و فرم شعری پدران آغاز کرده است

توانند نگران باشند اما نه برای شعر  پدران البته می

آنها باید نگران روزگاری باشند که دیگر . ی ما زمانه

روزگار فرزندان حرف گوش کنی که . سپری شده است

فرزندی خود ییم و آنها خود نیز در روزگار  ما نبوده

 .اند نبوده

 



 ؟ادبیات بی پدر و مادر یا پدر ادبیات
 با یک سوال سه گفت و گو

 گراناز موسوی

فرعی به  ست اما راستش کمی فنی و پرسش جالبی

ی  الحساب در این مملکت دغدغه علی! رسد نظرم می

است که با ممیزی سر و کار داریم که  الفورمان این فی

است که تخم  همین. له دارداصوال با مادر ادبیات مسا

ست به  کافی. بارد حرامی از سر و هیکل ادبیات می

هایی  شارالتانیسم ادبی حاکم بر سال نویسی و اراجیف

مجوز گیر  در قحط سال ممیزی که. که گذشت نگاه کنیم

یک جنس ادبیات بی ضرر و ( و هنوز هم)آمد  فلک نمی

هر ادبیات بلندآواز تولید شد و جای م میان تهی و حکما

سر تعارف و  پیشرو را به یمن نقدهای زورکی و از

های مجازی کوباند به پیشانی جنسی  گذاری خود کامنت

باور من در غیاب ممیزی اصوال محلی  از شعر که به

حسابش جداست  پدرکشی ادبی اما. یافت یاز اعراب نم

این را دیگر کار آگاهان دانند که آیا ! به شرط نیت قاتل

ل قصد قربت به ذات ادبیات و زایش غرابت و فاع نیت

زایش ناظر به رویکردی  ی ست، که خود واژه نوجویی

 زنانه به زبان و ادبیات است، یا حسب سنواتی که رفت

صرفا مقصود قاتل حذف شاهد پیرسال ماجرا به قصد 

همان  ادبیات است به سیاق وار به مادر قربتی ادیپ

 .عالمان دانند. ن رفتاز آنان سخ تر داروغگان که پیش

 

 

 

 پرهام شهرجردی
 

آن؟ وقتی « یا»این « یا». کردم فکر می« یا»به این 

زنیم؟ از چه  زنیم، از چه حرف می از ادبیات حرف می

ی ادبیات با  ادبیاتی؟ و پدرش، مادرش، کیست؟ جوهره

فضای ادبیات، . سر و کار دارد  گی یک جور درون بوده

وقت آماده  ین فضا هیچا. دروِن فضای ادبیات است

. رس نیست، ممکن است نیست، بالفاصله در دست

ست که ساخته  این فضای ادبی« درون»و « در»روابط 

شود، معنا در این فضا، تنها در این فضاست که معنا  می

 . کند پیدا می

¨ 

پدر کیست، مادر کیست؟ و این نمادها با ادبیات با 

 ای دارند؟ فضای ادبیات چه رابطه

های مختلفی  یاِت آنتونن اَرتو ما را با وضعیتادب

گی که از آن حرف  این درون بوده. کند درگیر می

 :شود تر می زنیم، درین فضای ادبی محسوس می

من سکس، پدر و مادر هستم،  در ... 
خواهم که به من جواب دهد و  خودم تنی می

بسازد، این تن ماِل من است و در  دختری
 . اش ُکنم خودم می

ر عین حال، این وضعیت منجر به حذف نسب و د

 :شود فرزندی می-فرزندی یا مادر-ی پدر رابطه

من، آنتونن َارتو، پسر، پدر و مادرم 
 .هستم

توانیم به بعضی خواص فضای  از این خالل می

 :ادبیات اشاره کنیم

فضای ادبیات تعریف شده نیست،  -

 .کند تعاریف را تحریف می

ج، فرار، این فضا با انفصال، خرو -

گریز و متارکه به تدریج خودش را ممکن 

 .شود میبه تدریج : کند می

های فضاهای  نمادها و سمبل -

وقتی به  –... اجتماع، خانواده و  -« دیگر»

کنند، با این خطر  فضای ادبیات سفر می

شوند که در صورت لزوم از  مواجه می

 . ریخت بیافتند

فرزندی زیر -ی پدر وقتی رابطه -

. رود رود، میراث هم زیر سوآل می سوآل می

 .رود تکراِر روابط هم زیر سوآل می

ایم،  نیز، با دسوبژکتیواسیون مواجه -

ی فضای ادبیات امکاِن  گی یعنی درون بوده

نویسد  دیگری که نمی. کند را مهیا می« حلول»

شوم،  ام، که نوشته می از خالِل من که نوشته

 .شود نویسنده، نوشته می

مرد از یک سو،  حرف از پدر و -

حرف از مادر و زن از یک سو، به تفکیک و 

فضای ادبیات، . شود جداسازی منتهی می

کند  نهاد می را پیش« هرمافرودیت»وضعیِت 

مادر، مرد و زن به -که پدر و مادر به پدر

گونه است  شوند، و شاید این زن تبدیل می-مرد

که زایش و آفرینش در فضای ادبیات میسر 

نویسد، اگر نوشتن بداند،  که می کسی. شود می

مادرش -ست، پدر ست، چند جنسی دو جنسی

ش است، فرزندش  اش است، مرد است، زن

 . است

.. 

علی عبدالرضایی در شعری زیر عنوان 

 :سطری این چنین آفریده« سانسور»

 !پدرد     مادرد       برادردم



 تر است حال من از درد وخیم
 تر است نوشتن از من عقیم

ندن          که آب و هوای مش و ل
 ای دارد هنوز کرده

 خواهرانه منتظر است
مرگ روی بدنم دراز بکشد             

                       
که       

  زندگی باز مرا بکشد

    

ی  شاید ما را به حوالی« سانسور»عنوان شعر 

 دهد؟  گذارد؟ اجازه نمی کیست که نمی. فروید ببرد

درد نشان + برادر/ درد + مادر/ درد + ترکیب پدر

فضای ادبیات و : از تقابل دو فضای ناهمگون دارد

کنش و . «چه بیروِن ادبیات است هر آن»فضای 

، چرا که ادبیات «ناجور»فرسایش میان دو فضای 

باالخره در فضایی خارج از فضای ادبیات هم پخش 

 .هنجارهای اجتماعی در تقابل با فضای ادبیات: شود می

 .جاست درد این

.. 

پدر ادبیات یا ادبیات . ی نخستین برگردیم به گزاره

ادبیات اگر به خوِد . بی پدر مادر؟ شاید نه این و نه آن

سری، . کند ادبیات نزدیک شود، نمادها را فراموش می

جا قضیه  آن. داخل شویم. تنی به فضای ادبیات بزنیم

 .  ست چیز دیگری

 

 

 مهرداد فالح
بزرگ که یکی مثل من که در این  یک مشکل _ 7

کند، با گرایش اصلی و غالب  روزهای ایران زندگی می

( سرآمدش حافظ مثلن)کالسیک ایرانی  ی ادب و اندیشه

دارد، همین گفتار دو پهلوی آغشته به نوعی 

ست که خواه ناخواه رنگ و بوی دینی به "ریاکاری"

هاست که بیشتر اوغات که  این جوری. گیرد خود می

شوم و  خوانم، کفری می آثار سترگ این بزرگان را می

حاال کار این ! گیرد در من باال می" پدر کشی"میل 

گروه را بگذارید در کنار دستاورد پاک و بی ریای چند 

شمار، نظیر فردوسی و خیام، تا ببینید که چه  آدم انگشت

زند که خودش را گم کند در  طور آدم دلش غنج می

 ! آغوش پدر

ین حساب، من ِ شاعر این روزگار، هم خودم را بی با ا

کنم و هم حسابی پدر و مادردار  پدر و مادر حس می

جور کردن اصل و نسب (! البته مادرم مهر است البد)

و گاهی هم )برای ما که دچار یک فرهنگ و تاریخ پیر 

من بیشتر نگران . هستیم، هیچ زحمتی ندارد( بی پیر

هامان  ور که باید و شاید، از ریشهاینم که ما نتوانیم آن ج

  .ببریم

توانیم و اصلن درست هم نیست که هی  ما نمی_ 2

چرا؟ چون . ی خودمان را بگوییم مجیز سنت و گذشته

. همان جور که اشاره کردم، ما ملتی با سابقه هستیم

هامان را نفی  منظورم این نیست که واقعیت و داشته

ترسم بگویند  اش می همه)کنیم یا بی ارزش جلوه بدهیم 

حرفم این است که برای . ، نه!(فالنی آنارشیست است

هم چون )نفس کشیدن در هوای آزاد و کشف خودمان 

مان  ، ناچاریم دم و دنباله(پسرها و دخترهای این زمانه

ای که عرض  آخر این سابقه. توانیم قیچی کنیم را تا می

یم گذارد درست برقص کردم، زیادی سنگین است و نمی

؟ مگر !آید ؟ مگر پریدن به ما نمی!ها! و شاید هم بپریم

توانستند روی آب راه بروند و  های قدیم می فقط عارف

 ؟ !توی آتش بشکن بزنند

سنت حتا اگر از در بیرونش کنیم، از پنجره  _ 5

پدر توی ستون فقرات تک تک پسرها مخفی  .آید تو می

وریم و به ی امروزمان را بخ پس بهتر است غصه! شده

یکی پند خوبی برای من نوشته و . مان باشیم فکر فردای

بینم جلوی چشمم  کنم، می ها پلک باز می همین که صبح

این ! کردار نیک/ پندار نیک/ گفتار نیک: خورد تاب می

هم مال یکی از همان " ن"و این سه " گ پ ک"

ست که داریم، ولی الحق و واالنصاف  پدرهای بسیاری

؟ این !ایم وز روز به این سه تا نون چسبیدهچه قدر امر

هاست که یک روزی کفرم در آمد و فریاد  جوری

 !"من دشمن هرچه سنتم: "کشیدم

 



 

 

 در ستایش ناسازگاری
 شاهرخ رئیسی

 

هفتاد  ی زمانی نه چندان دور، در اواخر دهه

میالدی، اریش فروم هنگام صحبت در یکی از 

غیر »و « مالنر»در بحث از  (7)گفتارهایش درس

با قواعد اجتماع  « سازگاری»با اشاره به کنش « نرمال

 :چنین گفت

ها هستند و  ها بیمارترین ترین انسان نرمال»

شاید . شوند ها محسوب می ترین بیمارترین افراد نرمال

تصور کنید این حرف شوخی یا بازی با کلمات باشد اما 

کسی که . اینطور نیست و موضوعی بسیار جدی است

دهد که هنوز برخی از  بیمار است به شما نشان می

اند و  هعناصر انسانی در وجودش آنچنان سرکوب نشد

و درگیری با قواعد و  شبه همین خاطر در کشمک

این  ی گیرند و در نتیجه قرار می  اصول فرهنگ

. دهند از خود نشان می( سیمپتوم)مقاومت عالئم بیماری 

شوند   نه درد محسوب میعالئم بیماری یا همان سیمپتوم 

. کند ی این هستند که چیزی درست کار نمی و نه نشانه

 خوشبخت آن. خوشا به سعادت کسی که سیمپتومی دارد

. کند کسی است که وقتی کمبودی دارد دردی احساس می

دانیم چنانچه کسی دردی احساس نکند  همانطور که می

یا اما اکثر مردم . برد سر میه در وضعیت خطرناکی ب

اند، آنقدر خود  های نرمال آنقدر سازگار شده همان انسان

بیگانه و  اند، چنان از خود شان را از دست داده واقعی

اند که دیگر حتی مشکل و  گونه شده تچون ابزار و ربا

های  س به عبارتی دیگر، احسا. کنند درد را حس نمی

یشان چون عشق و نفرت آنقدر سرکوب و بازپس  واقعی

و حتی خشک و پژمرده شده که می توان به  زده شده

ی مزمن را از خود   راحتی گفت نوعی اسکیزوفرنی

 .«دهند نشان می

روانکاو آلمانی از معدود متفکرانی  (2)اریش فروم

ی روانشناسی  رشته ی کرده بود که هر چند خود تحصیل

های کلینیکی باقی  ی تنگ تحلیل حال در دایره بود با این

شناسی،  ی او در جامعه ی گسترده علمیدانش . نماند

سو و شناخت عمیقش از هنر  فلسفه و روانکاوی از یک

افق پهناوری در برابر دیدگانش گشوده بود  ،و عرفان

. اش بود های تلفیقی و چند بعدی که دستاورد آن دیدگاه

جذب انستیتو  ۳٠ ی اریش فروم در جوانی در اوایل دهه

فرانکفورت به ریاست های اجتماعی دانشگاه  پژوهش

این انستیتو و متفکرانش را . شد (5)ماکس هورکهایمر

نام ه که سمت و سوی چپ و مارکسیستی داشتند ب

 (3)«ی انتقادی تئوری»و  (3)«مکتب فرانکفورت»

ی روانکاوان  فروم همزمان در حلقه. شناسیم می

و  (8)مارکسیست دانشگاه برلین در کنار ویلهلم رایش

با انتشار آثارش در تئوریزه کردن  (1)اوتو فنیشل

فروم که با . نمود تالش می (6)«مارکسیسم فرویدیسم»

قدرت یافتن حکومت توتالیتر هیتلر ناچار به مهاجرت 

در پی اختالفات  ١٩۳٩به آمریکا شد سرانجام در 

های  انستیتو پژوهش»اش را از  تئوریک راه فکری

ن حیاتش به حال او تا پایا با این. جدا کرد« اجتماعی

 .اصول اصلی نقد مارکسیستی وفادار ماند

 

 .اریش فروم از ناقدان سرسخت روزگار مدرن بود

در  (7)«انسان از خودبیگانه»مرکز توجه و انتقاد فروم 

تولید و  ی ای با شیوه جامعه. داری بود جهان سرمایه

حیوانی »اش که از آدمی  مصرف بیمارگونه

انحطاط  او را سبب سازد و زوال و  می (71)«کاری

 ١٩٧٧ای به سال  اریش فروم در مصاحبه. شود می

همانطور که مارکس گفته است این انسان است »: گفت

ی خود کاری  تاریخ به خودی. سازد که تاریخ را می

. این انسان اما متاثر از محیط پیرامونش است ...کند نمی

ی فرانسوی که  محیط پیرامونی نه به معنای روشنگری

بیند بلکه به معنای ساختار اجتماعی که  را می سطح

کند و این ساختار اجتماعی یک  انسان در آن زندگی می

به سمتی است   هدف دارد؛ هدفش هدایت نیروی روانی

که انسان با میل خودش کاری را انجام دهد که 

بایست به اجبار انجام داده شود تا این اجتماع به  می

 (77.)«اش دوام بیاورد شکل کنونی

تر باشد دیرتر و  هر چه انسانی فردیتش قوی

تواند با اجتماع  و مناسبات آن سازگار  تر می سخت

سازگار نشدن با قواعد و رسوم اجتماعی فرد را . شود

دلیل آن واضح . دهد به تنها زیستن در حاشیه سوق می

کند  است؛ آنچه انسانی را از جمع جدا و متمایز می

زمانی که گزینش فرد و  .انتخاب و گزینش اوست

اش متفاوت با اکثریت مردم اجتماع شود  ی زندگی شیوه

خود این  ،نشین حاشیه. شود به بیرون گود کشیده می

کند تا فردیت و دنیای  فاصله با جمع را انتخاب می

اش را از دست  ی زندگی ی خود خواسته شخصی و شیوه

 .ندهد

( 72)«چنین گفت زرتشت»فردریش نیچه در کتاب 

تنهایی برای »: ی این تنهایی چنین گفته است درباره

کسی گریز یک بیمار است و برای دیگر کس گریز از 



ی  ی نوع دوم تنهایی این تنهایی. «برابر بیماران

مشکل اینجاست . ی بحث این جستار است خودخواسته

 .شود دو گاه دشوار می که یافتن مرز این

نفر  گرا یک در جوامع سنتی با فرهنگ جمع

تر، ریش سفید قوم یا پدر خانواده به جای  بزرگ

راه رفتن و نشستن  ی از شیوه. گیرد فرزندان تصمیم می

تحصیلی و فعالیت شغلی، از انتخاب  ی تا انتخاب رشته

مثل و تعداد فرزندان عمدتن توسط  همسر تا حتی تولید

  .شود حاکم مشخص می ی اوتوریته

نقش اتوریته  های مردساالر و مذهبی در فرهنگ

در مدرسه و . شود در محیط خانواده توسط پدر ایفا می

ی سیاسی،  محیط کار، ناظم و رئیس و در عرصه

در چنین جوامعی چون ایران رهبر سیاسی از . رهبر

ی خود در قانون خارج شده و بدل به  جایگاه تعریف شده

 .شود قیم و پدر می

نت و ها با جبر عرف و س در چنین اجتماعی انسان

همین حالت در . کنند مذهب تربیت شده و رشد می

. کند ای دیگر عمل می کشورهای مدرن غربی به شیوه

های خودش از  با اوتوریته  داری مناسبات سرمایه

این . باشند (75)«فلکسیبل»ها توقع دارند که  انسان

مناسبات  ی میانهفلکسیبل بودن یعنی چون ابزاری در 

حتی اگر بر . شغول به کار شوندتولیدی، م ی بیمارگونه

مهم اینست که . خالف آرزو و میل درونیشان است

ت تولیدی بچرخد و نظم نظام حاکم ای مناسب چرخه

در هر دوی این حاالت چه در فرهنگ . پابرجا بماند

 گرای سنتی و چه در فرهنگ فردگرای مدرن آن جمع

تر با محیط سازگار  تری دارد سریع که فردیت ضعیف

یعنی آماده . کند و به قول معروف فلکسیبل عمل میشده 

است تا از خواست درونی، گزینش شخصی و فرم 

بتواند با خواست محیط  اش بگذرد تا محبوب زندگی

سازگاری در چنین حالت و مفهومی نه  .هماهنگ شود

  .ضعف است و فقدان فردیت ی نشان قدرت که نتیجه

کند و با  قیام میها  که علیه اوتوریته چنانچه گفتم آن

شود به ناچار به حاشیه رانده  خواست آنها سازگار نمی

زیستی است پر خطر و  ،زیستن در حاشیه .شود می

تواند  اما درست همین در حاشیه زیستن می. فرساینده

چنین گفت »در کتاب . منجر به بالندگی هم بشود

اثر فردریش نیچه انسان برای بدل شدن به « زردشت

های همگانی را درهم  خست لوح ارزشابرانسان ن

اند  هایی که نیکان و دادگران بنیان نهاده ارزش. شکند می

ابرانسان نیچه کسی نیست . کنند و بر اساسش زندگی می

نیکان و . ش سر ناسازگاری داردا که با محیط جز آن

دادگران که همان سازگاران هستند چشم دیدنش را 

و گند زندگی وجود ا. بیزارند ندارند و از او

پس چون مسیح او . کشد شان را به رخشان می روزمره

از نیکان و »: گوید نیچه می. کشند را به صلیب می

 کشند هر آن آنان به صلیب می. حذر باشید دادگران بر

 .«های خویش را بنا نهد که لوح ارزش

های متداول قیام  انسان ناسازگار که علیه ارزش

شکند از  انی را درهم میهای همگ کند و لوح ارزش می

که خواهان آزادی و  آن. نگاه نیچه همان آفریننده است

آفریننده که . آزادگی است و بیرون آمدن از یوغ بندگی

شکند  های متداول نیکان و دادگران را می لوح ارزش

حاشیه رانده شدن  بهنیچه . شود راهی بیابان خویش می

ن شورشی ابرانسان را نه از قهر محیط و ضعف انسا

او که چون شتری به قعر . داند بلکه انتخاب خود او می

های خویش را  رود در آنجا لوح ارزش بیابان خود می

. شود گذارد و بدین طریق سرور جهان خویش می بنا می

بدین گونه است که انسان از نگاه فردریش نیچه بدل به 

نیچه همان هدف و  ابرانسان. شود می (73)«ابرانسان»

ای که  وادیه. زیستن آدمی در این جهان استغایت 

 .راهی بدان ندارند( سازگاران)بندگان فرمانبردار

 

ی هنر و آفرینش هنری این قیام و  در عرصه

بی وجود  ،هنر. شورش کار هنرمند اصیل است

آیا هنرمند همان . سرکشی و نوآوری ناممکن است

د؟ ده کند که ابرانسان آفریننده انجام می کاری را نمی

انجام دادند آیا جز این  (78)و پیکاسو (73)آنچه لوترک

نقاش سرکش اطریشی با شکستن  (71)بود؟ اگون شیله

های اخالقی متداول و خرد کردن  لوح ارزش

های تعریف شده از هنر و هنرمند آثار  چهارچوب

اروتیک خود را خلق کرد و به همین گناه نابخشودنی 

 .کشانده شد توسط نیکان و دادگران به محکمه

چنین کرد و با خلق  (76)ی ادبیات فلوبر در عرصه

. مادام بوآری به سرنوشتی همانند اگون شیله دچار شد

های  کتاب»تا به آنجا پیش رفت که  (77)مارکی دو ساد

اش  لمجانینای دار را سوزاندند و راهی« اش شیطانی

ناسازگار شورشی، ادبیات زیرزمینی  ی نویسنده. کردند

و ادیب سازگار و  (21)(آندر گراند) گزیدرا بر

ماین »پوپولیست که محتاج تائید اجتماع است 

آنجا که راحت و . را انتخاب کرد (27)«استریم

ی زیرزمین  آسایشش را به دلهره و عذاب جهنمی

 .داد ترجیح می



ی خود را پیمودن  زیستن در حاشیه و راه فردی

بسیار  کاری دشوار است و نیاز به شهامت و قدرت

ای است که یک رویش تنهایی، عزلت،  چون سکه. دارد

اعتیاد، خودویرانگری و مالیخولیا است و روی دیگرش 

حفظ انتخاب فردی، حفظ فردیت خویش، کشف افق 

 (22)ادگار آلن پو،. های تازه و خالقیت و نوآوری

مارکی دو ساد، نیچه، ژان  (25)،ستمارسل پرو

 زو چارل (23)صادق هدایت و (23)کوکتو

اینها همه دستاوردهای درخشان عدم  (28)یبوکوفسک

 .اند سازگاری و زیستن در حاشیه بوده

زمان  ها هم عدم سازگاری و شورش علیه اوتوریته

ی شخصیت از دوران کودکی و بلوغ  گیری با شکل

کودک در محیط خانه علیه اقتدار پدر . شود آغاز می

ی پدر پس از  این شورش علیه اوتوریته. کند شورش می

قوانین خشک . شود مدتی به محیط مدرسه نیز کشیده می

های آن  ی مدرسه با مدیر و ناظم و معلم و فرساینده

ترین هدف  مهم. شوند جوالنگاه شورش کودک می

 .دهد جا خود را نشان می آموزش و پرورش در همین

آماده کردن کودک برای ورود به اجتماع  و سازگاری 

کودک باید در همان محیط . ازین آنبا قوانین و مو

ی کالس درس سازگار شود در غیر  مدرسه با اوتوریته

ترین شکل تنبیه، تحقیر و  صورت به وحشیانه نیا

 و اخراج شده  یا در بهترین حالت با کمک روانشناس

بدین . شود والدین سرانجام حرف شنو و سازگار می

فردیت  برخورد نقادانه، استقالل فکری و، سان مدرسه

ای در  خواهد چون بنده کودک را خرد کرده و از او می

آنگونه بیندیشد، . برابر نظم حاکم سر تعظیم فرود آورد

لباس بپوشد و رفتار کند که والدین و مدرسه برایش 

کیست که طعم این سرکوب دردبار را . کنند مشخص می

 نچشیده باشد؟

و پدر  ی شود و از زیر سایه تر می کودک که بزرگ

رحم اجتماع  های بی آید با اوتوریته مادر بیرون می

جای پدر، دولت، مذهب، عرف و ه ب. شود مواجه می

ها سازگار شده و در  یا باید با آن. گیرند سنت قرار می

شان شورش کرده  ی همگانی شرکت کند یا بر علیه بازی

 .و به حاشیه رانده شود

ها و چه بسا  ها و سده ما ایرانیان که سال

ایم  ایم، شده ایزد و هللا کپیده ی هاست زیر سایه هزاره

. توسری خوری پست و حقیر. که که اکنون هستیم این

ی عصر هللا و بسیجیان هللا بر  در خیابان، هللا، ولی

کوبند و در چهاردیواری به ظاهر امن خانه،  سرمان می

شان  تربیتی ی پدر قدار و مادر قهار در میان اوتوریته

  .کنند هامان را خرد می استخوان

با . همه سر به سر عقده و درد و کوفت و مرضیم

آنچه . سرکشی، ناسازگاری و شورش و قیام نا آشناییم

سازد و او را از دیگران متمایز  فردیت آدمی را می

برایمان  نه حق گزینش. کند گزینش و انتخاب اوست می

با دو  اگر این دو را نیز. اند و نه فرصت انتخاب گذاشته

کنند، گمان ندارم خود قدرت تشخیص  دست تقدیم ما

ما نسل بی همه چیز، . نیک از بدمان را داشته باشیم

سرگردان، بی شعور، بی مسئولیت و عاری از 

وای اگر »: زند دانشجویمان فریاد می. ایم شخصیت

این دانشجوی جوان که . «...منتظری حکم جهادم دهد

سرآمد  (21)ی و الیته شدهالتحصیل  تا چندی دیگر فارغ

این . است« حکم پدر»چنین گدای  شود اجتماع ایران می

این . ما آورده است دریوزگی و زبونی را پدر بر سر

فقدان جرات و معتاد به . بزرگ ما ایرانیان است ضعف

 .فتوای پدر

کار روشنفکری و فرهنگی در همین نقطه  بی شک

به  یاوی که فردیتی استوار و ق آن. شود شروع می

اختالل شخصیت »ی روانشناسان  گفته

پس کار فرهنگی و فکری . دارد (26)«ناسازگاری

 .روانی است (27)ی تقویت این عارضه

 
- http://www.youtube.com/watch?v=Dt09hf

llNc8 

- Erich Fromm 

- Max Horkheimer 

- Frankfurte Schule  

- Kritische Theorie 

- Wilhelm Reich 

- Otto Fenichel 

- Der Freudomarxismus 

- Der entfremdete Mensch 

- Arbeitstier 

- http://www.youtube.com/watch?v=Dt09hf

llNc8 

- Also sprach Zarathustra (Untertitel Ein 

Buch für Alle und Keinen, 1883–1885), Fredrich 

nietzsche, Übersetzt von Dariush Ashouri. 

- Flexibel 

- Der Übermensch 

- Henri Marie Raymond de Toulouse-

Lautrec-Monfa (* 24. November 1864  in Albi; † 9. 

September 1901 auf Schloss Malromé, Gironde) 

- Pablo Picasso (* 25. Oktober 1881 in 

Málaga, Spanien; † 8. April 1973 in Mougins, 

Frankreich) 

- Egon Schiele (* 12. Juni 1890 in Tulln an 

der Donau; † 31. Oktober 1918 in Wien) 

- Gustave Flaubert [flo'bɛ:r] (* 12. 

Dezember 1821  in Rouen, Haute-Normandie; † 8. 

Mai 1880 in Canteleu, Haute-Normandie) 

- Marki De Sade 

- Underground 

- Der Mainstream 

- Edgar Allan Poe (* 19. Januar 1809 in 

Boston, Massachusetts, USA; † 7. Oktober 1849 in 

Baltimore, Maryland) 

- Valentin Louis Georges Eugène Marcel 

Proust [pru:st], (* 10. Juli 1871 in Auteuil; † 18. 

November 1922 in Paris) 

- Jean Cocteau (* 5. Juli 1889 in Maisons-

Laffitte bei Paris; † 11. Oktober 1963  in Milly-la-

Forêt bei Paris) 

- Sadegh (oder Sadeq) Hedayat (persisch 

 Februar 1903 in Teheran; † 9. April .17 * ;  صادق هدایت 

1951 in Paris) 

- Henry Charles Bukowski jr. (* 16. August 

1920 in Andernach als Heinrich Karl Bukowski; † 9. 

März 1994 in Los Angeles) 

- Eine Elite (urspr. vom lateinischen electus, 

„ausgelesen“) ist soziologisch genommen eine 

Gruppierung überdurchschnittlich qualifizierter 

Personen 

- Eine Anpassungsstörung ist eine 

Reaktion auf einmalige oder fortbestehende 

belastende Ereignisse. 

- Die Störung 

 پاینده باد قدرت تخیل
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 خاطره شریفی 

را باید از کجا آغاز « ها رویاباف»ی  نوشتن درباره

کرد؟ از رویای تئو و ایزابل؟ از رویای برتولوچی؟ از 

؟ یا رویای ما؟ به گمان من 86می رویای نسل شورشی 

ها را باید از خود رویا آغاز  ی رویاباف نوشتن درباره

بخش تخیل که عقالنیت ابزاری  کرد، از ماهیت رهایی

زند تا رویای تغییر جهان را ممکن و شدنی  را پس می

ی آن شعار تاریخی که  از طنین رهاننده. بداند

: یاد شده بودالتن فر های کارتیه روزگاری در خیابان

 . «!پاینده باد قدرت تخیل»

تواند دروغ  تخیل درست همان چیزی است که نمی

های  ی تشویش همان چیزی که آشکارکننده. بگوید

های انسان همیشه و  همیشگی یا کنونی ما، نگرانی

چنین است که . امروز و ژرفای جان آدمی است

به گری در جهانی چنین رویاستیز با رویاورزی  انقالبی

جهانی که عقالنیت ابزاری در . هم گره خورده است

ها را  ، رویاباف«حتمی»و « بدیهی»دفاع از امور 

دیگری مرتدی که زمانی . زند موجوداتی غریبه جا می

ی  گوارا، این نماد جاودانه ی ارنستو چه از حنجره

شود که ما کمابیش  اگر گفته می»: شورش گفته بود

گرایانی درست نشدنی  انرمانتیک هستیم، که ما آرم

اندیشیم؛ هزار و  ی غیرممکن می هستیم، که ما درباره

 .«یک بار باید گفت که بلی هستیم

تمام قد « ها رویاباف»برناردو برتولوچی در فیلم 

. در دفاع از رویای ما و رویاورزی ما ایستاده است

اش را با دستیاری پازولینی  سینماگری که کار سینمایی

اش به سینمای گدار  های ابتدایی در فیلمآغاز کرد و 

عشق تصویری و تقلیدی ورزید، اینک با فیلمی که مهر 

های نسلی دفاع  برتولوچی را بر خود دارد از آرمان

 .خواستند جهان، تخیل را فراموش نکند کند که می می

 

بار  از نگاهی شعف. شود فیلم اما از ماتئو آغاز می

ی  آسای برج ایفل بر زمینه لهای غو زده به میله و هیجان

دانشجوی جوانی که از . آور یک موسیقی شاد و نشاط

کشوری برخاسته از خاکستر جنگ جهانی دوم آمده 

ماتئو . است تا هم اروپا را کشف و هم آن را تسخیر کند

هم رویا دارد اما رویایی که جا به جا با رویاهای تئو و 

هم در ابتدا قرار ما . گیرد ما در تضاد قرار می/ ایزابل

است فریب ظاهر ماتئو را خورده باشیم و بعد از پایان 

ما هم قرار است آن . فیلم این تضادها را کشف کنیم

هنگام که ماتئو موجب جدایی موقت میان ایزابل و تئو 

 .  شود حق را به جانب ماتئو داده باشیم می

فیلم سپس با گذری کوتاه از روی سر 

ی از اعتصاب در مقابل سینما تک کاراکترهایش با نمای

تعطیل شده است، وارد « آندره مالرو»که به دستور 

این تعطیلی در پی درگیری شدیدی . شود روایت می

است که میان سینماگران رادیکال مانند ژان لوک گدار، 

فرانسوا تروفو و شابرول از سویی و وزیر فرهنگ 

سر  ی دوگل از سوی دیگر بر سابقن کمونیست کابینه

ی سینما تک به بخش دولتی درگرفته  واگذاری اداره

یی پرده  در واقع برتولوچی با پرداخت چنین صحنه. بود

« ها رویاباف»از پیوند رویاهای خودش با رویاهای 

، دانشجوی آراسته، «ماتئو»یی که  در صحنه. دارد برمی

« ایزابل»و « تئو»خوش چهر و معصوم آمریکایی با 

شود،  انقالبی فرانسوی آشنا می پسر جوان و/دختر

هایش را با زنجیر به در سینما تک بسته  ایزابل دست

ییم و از روی  ما که با چشم ماتئو وارد صحنه شده. است

ییم،  گان به سرعت گذشته درگیری پلیس و تظاهرکننده

او . هایش آزاد است ایزابل اما دست. باید چنین بپنداریم

از نگاه ماتئو جز اسارت  پیوند خودش را با جریانی که

 . نیست، خودش برگزیده است

مای تماشاچی به مرور و در طول فیلم آگاه 

شویم که دانشجوی آمریکایی چندان هم معصوم  می

نگاه کنید به استمنای ماتئو در اتاق زیرشیروانی )نیست 

با این وجود ( خودش و گذاشتن عکس ایزابل در شرتش

ی  بکارت ایزابل در نتیجه نما وقتی در موقعیتی متناقض

 .شود، سخت ترسیده است گی با او برداشته می همخوابه

 

یی  به مرور ماتئو وارد حریم خصوصی خانواده

یی که فرزندانی انقالبی دارد  خانواده. شود فرانسوی می

روشنفکری است که روزگار را با /و پدر، شاعر

 نامه گذراند و البته از امضای شکایت سرودن شعر می

را « شعر»علیه جنگ ویتنام خودداری کرده چون 

داند و معتقد است شاعر به جای امضای  می« شکایت»

یی که در  خانواده. باید شعرش را امضا کند« شکایت»

های خودش است و  مرد سرگرم دلمشغولی/آن پدر

 .پردازد داری می خود، خانه« وظایف»زن به /مادر

نفکر نسل روش/در همان بدو ورود، پدر خانواده

زبانی  قبل تحت تاثیر هوشمندی، نظم، آراستگی و خوش

گیرد اما تئو و ایزابل  فرهنگ آمریکایی قرار می/ماتئو

همچنان با گاردی بسته، روابطی بازیگوشانه با ماتئو 

و البته تئو . کنند دارند و حتا گاه او را تحقیر هم می

 .کند که هیچگاه مانند پدرش نشود آرزو می

و مادر از خانه اما برابر است  خروج پدر

با در هم ریختن تمامی آن قواعد سخت و 

 محکمی که بر خانه 



 

نظم جنسیتی پدرساالرانه فرو . حاکم است

به . ماتئو ولی در خانه مانده است. ریزد می

شود تئو و ایزابل از  مرور ماتئو موجب می

آنها از یاران . ی خانه شوند  خیابان روانه

گیرند و تئو در مواجهه  فاصله میشان  انقالبی

شنود که او را دیگر از  ها می با یکی از همان

شود مدتی  او حتا موفق می. دانند خودشان نمی

آنها در . میان تئو و ایزابل هم فاصله بیندازد

گرایی فرو  یی اشرافی تا گردن در مصرف خانه

فرهنگ آمریکایی با آن ظاهر /ماتئو. روند می

ین آنها را در خانه زندانی کرده فریبنده و دلنش

 . است
ی سنتی با  جامعه/در بخش پایانی فیلم پدر و مادر

شوند که آنها را آشفته و هراسان  یی مواجه می صحنه

تئو، ایزابل و ماتئو برهنه در آغوش هم . کند می

آمدی گریز  پدر و مادر اما در برابر چنین پیش. اند خفته

به جای گذاشتن یک چک  دهند و البته با را ترجیح می

پیشاپیش امکان آن را فراهم می کنند که آنچه درست 

واکنش آنها در برابر هر . دانند ادامه پیدا کند نمی

ایزابل که . آمدی از جنس تسلیم و تن دادن است پیش

بیند و  اینک خود را در برابر پدر و مادر بی دفاع می

در او دیده دیگر اثری از آن اعتماد به نفس ابتدای فیلم 

. بیند شود، یک خودکشی دسته جمعی را تدارک می نمی

ی پایان را بر  ی گاز دارد نقطه در حالی که شیر بازشده

انقالب با /نهد، سنگ سیر قهقرایی قهرمانان فیلم می

 .دهد ی پنجره آنان را از مرگ نجات می شکستن شیشه

کند تا جلوی تئو و  در خیابان، ماتئو تالش می

تئو و . داند او خشونت را فاشیستی می. را بگیردایزابل 

بینند اما به  ها را در مقابل می ایزابل که فاشیست

کنند و به میدان نبرد  فرهنگ آمریکایی پشت می/ماتئو

ماتئو ناامیدانه و شکست خورده . روند انقالبی می

های  کند و در نمای پایانی پلیس صحنه را ترک می

زنند و  که نعره میپوش در حالی  سراپا سیاه

چرخانند به سوی دوربین  هایشان را باالی سر می باتوم

تواند هجوم  یی که به سادگی می صحنه. آورند هجوم می

. های فاشیست را تداعی کند یی از پیراهن سیاه دسته

های خودمان  حاال زمانی است که قرار است ما با چشم

ییم  نشستهیی خالی  ما در برابر صفحه. فیلم را ترک کنیم

یی خیره  شود و به منظره که به مرور سیاه و سفید می

. ییم که پس از هجوم پلیس بر جای مانده است شده

اند و هیچ  اند؟ آنها از دوربین رد شده ها کجا رفته پلیس

اما فرصت . بعید نیست درون مغز ما رفته باشند

ی سیاه و سفید که  این صحنه. دیگری هم باقی است

ریخ و نوستالژی انقالب را بر خود دارد، رنگی از تا

حافظان عقل /ها با نیروی پلیس میدان نبرد رویاباف

ما هنوز فرصت داریم حافظان عقل . ابزاری بوده است

در . فرصت داریم رویا ببافیم. را بیرون بریزیم

حتا از بافتن رویا  86های می  یی که رویاباف هنگامه

. ل آغازیدن استاند، جهان نوینی در حا دست کشیده

این . خواهد شبیه پدرانش باشد نسل جدیدی که نمی

 . دعوت برتولوچی است

 شاید که آینده از آن ما

 یا

 محسن نامجو به مثابه امر اجتماعی



 کمال میرابیون
عارف قزوینی آنگاه که موسیقی بزمی و درباری را به 

های انقالبی مشروطیت آورد تا نواخوان رزم  خیابان

مشروطه شود، عنصر مردمی را به ساختاری  انقالبیون

. آمد خواری نمی بازگرداند که جز به کار طرب و نوش

ها بعد و در هیاهوی انقالبی دیگر بود که موسیقی سنتی  سال
های  ی عمومی آمد و از زیرزمین بار دیگر به عرصه

 .گاه به دل جنبشی مردمی راه باز کرد خفیه

چنان و هنوز هم  ند همتحول در موسیقی سنتی البته هرچ
کشید اما با شوریدن نسلی  را با خود یدک می« سنتی»پسوند 

خواستند  جوانانی که می. تازه بر پدران سنتی آغاز شده بود

های  ها و گام خمودی ذاتی موسیقی سنتی را با کشف گوشه
ناشناخته و متروک بر هم زنند و به رغم  تلمذ در محضر 

آنان هرچند بیشترینشان . ه بودندبزرگان راه نوینی را گشود

ی ایران  به صف حزب توده 31پس از پیروزی انقالب 

ی سیاسی شورش فرزندان را برنتابیده  پیوستند که در صحنه
ی خود، در زخمه زدن و  بود، با این وجود در کار ویژه

ی آن از فضای  دمیدن بر گلوی ساز و کوبیدن بر صفحه

فضای جدال فرزندانی که . ی خود جدا نبودند عمومی زمانه
بوی تحول اجتماعی را احساس کرده بودند با پدرانی که 

ی پیشین  حافظان خشمگین ساختارهای سنتی و پذیرفته شده

چنین بود که موسیقی سنتی با شورش فرزندان به . بودند
 .مردم پیوست

 دن که تو بازیشون راهت نمی این

 31ب بهمِن شکست انقال. زمانه اما دیگرگون شد

خواست در دگرگونی خود از نو  یی را که می سراپای جامعه
شورش شکست . یی سنگین مدفون کرد زاده شود، زیر همینه

خورده بود و آن رادیکالیسم ناب، ابتر و اخته بر جای مانده 

پدِر بزرگ برای تادیب جامعه عناصر بی نزاکت را به . بود
جامعه باید . دی گورهای بی نشان کر زندان کوچاند و روانه

جوانان . کابوس شکست بر جامعه مستولی شد. شد کنترل می
های  شورشی دیروز البته محبوب ماندند اما بر شانه

یی بود  نام آنها یادآور آرزوهای برباد شده. نوستالژی شورش

چنان که موسیقی آنها نیز . تپید ها برایش می که روزگاری دل

خوانی و  حافظ عصر. یی بود برای سوگواری زنجموره

مردمی که در زمین . موالنا بود، عصر تلخ انزوا و خانقاه

چیزی برای بودن و شدن نیافته بودند، حاال دست به دامان 
شدند تا شاید قدرتی فراتر از قدرت  عشق آسمانی می

 .خودشان زندگی را به زندگی بازگرداند

 
پیشی گرفت راه برای ادغام « ضرورت»که بر « بقا»

حاال باید وجود و حضور . رسمی باز شد در فضای

. پس رسمی شدند. شد پذیرفته می« رسمیت»شورشگران به 

سیاوش شجریان با تغییر به محمدرضا، ربناخوانی کرد، 
اش موی  ی سپید پوشید و بر گونه محمدرضا لطفی خرقه

های آموزشی خصوصی و عمومی راه  سپید رویاند، کالس

های مجلل  دور دنیا و کنسرتهای پول درآور  کنسرت. افتاد
سپهر اجتماعی پر شد از . داخل کشور آغاز به کار کرد

آنچه که در امر سیاسی زیر عنوان . نوآموزان و متلمذان

های  در جریان بود، در کالس« انتقال تجربه»ی  ُمَزورانه
جوانان دیروز در . آموزشی موسیقی سنتی نیز جریان داشت

ظهور « اصیل»موسیقی قامت پدران امروز برای حفظ 

 .کرده بودند

 خلقت ناخوانده از آن ما
گی  حضور پدران اما در درون خود همواره بالقوه

فرزندان اگر . کند ظهور فرزندان شورشی را حمل می

کنند نه  بخواهند همان چیزی را عرضه کنند که پدران می
چیزی بیشتر از آنان برای عرضه خواهند داشت و نه توان 

چنین است که از میان . ی پدران را ر زیر سایهقد کشیدن د

شود  خوان، همایون شجریان برکشیده می خیل جوانان سنتی

که هم کپی برابر اصل محمدرضای پدر است و هم 
 . را از کمر پدر به ماترک دارد« اصالت»

در چنین فضایی بود که ساز ناکوک محسن نامجو در 

ای کوچک و ه هایی از پایتخت درندشت، در سالن گوشه
. او فرزند حاشیه بود. های پنهان نواختن آغاز کرد زیرزمین

ی  متن آمده و در حاشیه/جوانی شهرستانی که به تهران

 . موسیقی رسمی پایتختی به کار خودش مشغول بود
او در سه آلبوم خود، بر موسیقی رسمی پدران خروج 

در اولین آلبوم خود که به رسم انتشارات غیررسمی . کرد

تا نامی نداشت، فضای رسمی را رعایت کرد اما چند کار ح

جدید را با شعرهایی غریب در همان آلبوم گنجاند تا سرشت 
 .متفاوت خود را نشان داده باشد

 

. دو آلبوم بعدی یک سر ارتداد از فضای رسمی بود
یی بود از اجرای متفاوت اشعار کالسیک،  اولی مجموعه

ن اشعار و تلفیق آنها با های امروزی به مت افزودن کلمه

گی کارهای او بدل شد، هر  آواهای گلوی نامجو که به ویژه
که این جوان نوخوان زمانی سر بر آستان  امیدی را برای آن

دومی نیز حاوی شعرهایی بود که . بزرگان بساید بر باد داد

غربت زبانی آنها در فضایی معلوم، مانند غربت خود نامجو 

یی که این اشعار از درون آنها  حلقه. ودی دوستانش ب و حلقه
توضیح « دیازپام ده»عبدی بهروانفر در فیلم . برروییده بود

دهد که سگی داشته و این سگ معمولن گرسنه بوده و  می

واق واق »ی  عبدی و محسن، ترانه. کشیده است زوزه می
یی که  ترانه. سازند را بر مضمون چنین واقعیتی می« سگ

سگ بدون واسطه به شرایط اجتماعی  های در آن زوزه

 .   شود ایران و وضعیت واقعی منضم می

محسن نامجو قرار . تنهایی محسن نامجو اما اتفاقی نبود
ای که در آن  ی تمام نمایی باشد از وضعیت اجتماعی بود آیینه

در واقع عمل نامجو آغاز حرکتی بود در . بردیم به سر می



ماند و غیر از  رم تنها میچنین بود که الج. سکوتی سترون

عبدی »محفل کوچکی از جوانانی مانند خودش و به ویژه 

های  ترین چهره که حاال خودش به یکی از مهم« بهروانفر
موسیقی اعتراضی بدل شده است، را در کنار خودش 

 .نداشت

همین وضعیت است که محسن نامجو را به جایگاه قابل 

یی که  ورش در زمانهش. دهد بررسی امر اجتماعی ارتقا می

ی جمعی بلکه بیشتر نبردی  شورش نه یک خواست و اراده

وضعیت محسن نامجو را . گرایانه و دشوار است اراده
« فعاالن دانشجویی»توان در دانشگاه و در سرگذشت  می

، در «فعاالن کارگری»ردگیری کرد، در سرگذشت 

و در یک کالم در « فعاالن جنبش زنان»سرگذشت 
آنانی که گاهی هیبت آنها شمایل . «فعاالن سیاسی»سرگذشت 

عقوبت »آورد که صلیب بر دوش  مسیح را به خاطر می

ی  ی منفعل، جامعه و جامعه. «اند ناگزیر را گردن نهاده
ی چرتی آنها را به چشم منحرفان ساده دلی  اقتدارگرا، جامعه

محسن نامجو . دهند بیند که دارند جوانی خود را هدر می می

کسان دیگری هم ایستاده . برابر این موج ایستاده بوددر 

 .  بودند

 هستی از ما آلت خورده، ما از هستی

ی  خانه اولین کاشفان نامجو اما کارشناسان امنیت

ی  که او ترانه حکومت اسالمی بودند که بالفاصله بعد از این
خوانی  را برای کمپین یک میلیون امضا دوباره« همراه شو»

 . گی موجود در کار او را کشف کردند هکرد، بالقو

او هم از . شد نامجو البته اولین بار نبود که مرتد می
های  دانشگاه اخراج شده بود تا دانسته باشد راهی به آکادمی

موسیقی »رسمی ندارد و هم در محافل استادان و پدران 

ساختار نمادین برای . محلی از اعراب نداشت« اصیل

ی عمومی او را  جذام نامجو به عرصهجلوگیری از سرایت 
پس عجیب نیست که حتا در خانواده نیز . کرد منزوی می

موجودی مطرود به شمار رود که مادرش در فیلم کوتاه 

با لحنی که عدم رضایت را درون خودش « دیازپام ده»
مسافرت و تالش . «شه انشاهللا خوب می»: دارد، گفته باشد

ت هنری در خارج از کشور هم ی تحصیل و فعالی برای ادامه

نامجو « براندن»برای . رنج این تنهایی را التیام نداد

احضارهای مکرر . های کابل و دستبند قپانی الزم نبود ضربه
خانه آنگاهی که در ایران بود، انزوای کامل او از  به امنیت

فضای رسمی و بستن هر مسیر او برای راهیابی به 

موقعیتی قرار داد که تحت ی عمومی نامجو را در  عرصه

کرد صدای  فشار شدید مالی و در شرایطی که گمان می

شورشی او هیچ پژواک و انعکاسی در جامعه ندارد، یعنی 
یی را با شک  تواند هر مبارزه درست همان وضعیتی که می

یی برای عذرخواهی از خواندن  رو کند، نامه و تردید روبه

قرآن در یکی از 
به  هایش، خطاب ترانه

مراجع قم نوشت و در 

سفری کوتاه به ایران 

های خود را از  انگیزه
ها آشنایی  خواندن این ترانه

جوانان با مذهب شیعه 

 .عنوان کرد
تنهایی عمیق او که از 

انزوای داخل کشور به 

انزوایی مضاعف در بیرون 
مرزها تبدیل شده بود، 

هرچند نامجو را مدتی به 

سکوت واداشت اما اجرای 

ارنستو »یی برای  هتران
بر ملودی « گوارا چه

مشهوری که با نام چریک 

آرژانتینی گره خورده است 
تضادی . زند داد جان ناآرام او انقیاد را پس می نشان می

. گشاده آن را ندیدند های سر و ته درونی که نویسندگان نامه

در . کیشی خود یافته بودند آنها نیز نامجو را جذام راست

جامعه را  7568خرداد  22بود که رخداد  چنین شرایطی
دگرگون کرد و نامجو، به مثابه نماد امر اجتماعی از این 

 .دگرگونی برکنار نبود

 پای بگذار به اون راهی که فقط فکر کنی بهتری
بخش  رفت تا فرو شود به کیمیای جان نامجو آنگاه که می

درست در همان زمانی که ساختار نمادین . سیاست زنده شد

ترنج فضا را برای حذف « رسمی»تالش کرده بود با انتشار 
ی  ی اطرافیانش محیا کند، معجزه ادغامی نامجو و حلقه

هرچند برخی . سیاست در فضای پساکودتا بازی را تغییر داد

در « همراه شو»و « چه گوارا»از کارهای نامجو مانند 

های هوادارن میر  فضای پیش از انتخابات و با تصویرسازی
حسین موسوی برای کمپین انتخاباتی او استفاده شده بود اما 

و در برلین رخ  7566تیر ماه  72گسست قطعی نامجو در 

« فقیه خوشگله»ی شعر  داد که برای اولین بار با دکلمه
ناپذیر خود را در مورد همراهی با  تصمیم قطعی و برگشت

 .جنبش اعتراضی مردم ایران نشان داد

ی دیگری  جنبش مردم اما باز هم نشانهپیوستن نامجو به 
. ی شورشی با امر اجتماعی پیچی زیست خواننده بود از درهم

او آنگاه که سیاست به جامعه بازگشت پرچم اعتراض را به 

در شرایطی که پدران موسیقی سنتی یا جرات . دوش گرفت

اعتراض نداشتند، یا اعتراضشان ربطی به هنرشان نداشت و 
گان جنبش مویه ساز  الت برای کشتهیا در بهترین ح

کردند، محسن نامجو ظرفیت اعتراضی موسیقی سنتی را  می

او درست در جایگاهی ایستاد که پدران سی . به آن بازگرداند
 .       و یک سال پیش ایستاده بودند

 زار تلنگری در شوره
 فواد کیکانلی

ی، در ابتدا ناچارم یک فبرای نوشتن از شاهین نج

با رپ را شاهین من »:معترضه اعالم کنم که ی جمله



نه  راتا پیش از چون اویی همیشه رپ « .آشتی داد

به )آوردم و نه چندان  ای از موسیقی به شمار می شاخه

موردی جدی برای ( کوچک یغیر از چند استثنا

با کالم همراه  تواند میمعتقدم که  موسیقی . پیگیری

پس  ،محوراست مشود، اما از آنجا که رپ موسیقی کال

دوم اهمیت قرار  ی موسیقی در کارهای رپ در درجه

که موسیقی رپ دارای دو المان اصلی  دارد، ضمن این

ملودیک کیبورد و  (Pad)و پدهای  (Beat)ریتم : است

صورت مستمر زیر رگبار کلمات ه سینتی سایزر که ب

شود از این رو رپ، از نظر صاحب این قلم،  تکرار می

ترین برداشت از  ص نیست یا با تساهل سادهموسیقی خال

 .موسیقی است ی گسترده ی دامنه

از طرف دیگر بررسی تاریخی موسیقی رپ، به 

برانکس نیویورک  ی میالدی و محله 81 ی دهه

نوعی اعتراض با بیانی  ی گردد و و در برگیرنده برمی

!!( وهمچنان)روز  ریتمیک به تبعیضات نژادی آن

غیر  ی جامعه ی ی، در حقوق اولیهدنیای سرمایه دار

مریکا بوده است، از این رو تا حدودی این آسفیدپوست 

و   (Local)نوع اعتراض موسیقایی، اعتراضی محلی 

. گردد مربوط به زمان و مکان مشخصی تلقی می

مشکالت مورد اعتراض از قبیل تبعیضات  هرچند

... جنسیتی، نژادی، مشکل فقر، بیکاری، اعتیاد و

ردی جهانی داشت و دارد اما این نوع بیان کارب

اعتراض؛ ظرفیتی سمبلیک برای اعتراضی جهانی 

از این روست که درست از زمانی که . ندارد

برداری  های تجاری بزرگ موسیقی برای بهره کمپانی

شوند جز  از این محصول جدید وارد بازار رقابتی می

گم  اندکی تمام تولیدکنندگان اصلی، سرخط اعتراض را

ها  گذرانی خوش ی بدل به بیان نحوه ،کرده و مسیر جدید

شرح فتوحات شخص تولیدکننده  و تعاریف اروتیک و

و تنها چیزی که از آن اعتراض اولیه باقی ! شود می

زبانی که در آغار تمام . ماند عامل زبان است و بس می

نفرتش را در کالم به مثابه اعتراضی علیه سیستم، از 

کرد، امروز  مانی پس زده شده بیان میزبان ضد قهر

در بست در اختیار شرح فتوحاتی است که در ابتدا، به 

 .  نشست نقدش می

بندی  متاسفانه رپ از اینجا به شکل کاالیی بسته

! شده به ما رسید، اینجا دیگر از اعتراض خبری نبود

های دو طرفه دو گروه  اعتراض نهایتا به فحاشی

که واقعی بنماید  که بیش از اینشد،  خوانی ختم می رپ

در این . مریکاییآهای  رپ –کاریکاتوری بود از گنگ 

اعتراضی تولید  -میان چند نفری رپ اجتماعی

شان به  سو به خاطر عدم احاطه کردند، اما از یک می

ای و  بیان کلیشه عامل کالم، و از طرفی دیگر به خاطر

غیر واقعی مسائل مورد اعتراضشان، آتشی 

 . یفروختندبرن
اما کالم در تولیدات شاهین، ما به ازای بیان دردی بود 

کشیدیم و خود او به عنوان تولیدکننده با  که ما به دوشش می

تجربیاتی مستقیم در لمس این تبعیض، بغضی واقعی را آزاد 
ها پیش از شناخته  از اینجا بود که شاهین نجفی مدت. کرد می

 .شنیداری ما باز کرد ی شدن خودش، راهش را در حافظه

*

* 
بار در قرن گذشته؛ جهش  دانیم جنگ، دو چنان که می

عظیمی در هنر به طور عام و موسیقی به طور خاص پدید 

آورده است، موسیقی راک تولد و بلوغش را مدیون 

هاییست که مستقیم یا غیرمستقیم، قربانیان جنگ  موزیسین
در ابتدای جهانی دوم بودند، از طرف دیگر موسیقی راک 

میالدی و با اوجگیری جنگ ویتنام جهشی دوباره  11 ی دهه

و درونی را شاهد بود که همراه هنر رادیکال شکل گرفته در 

، سعی در بازتولید چراها و 86فضای رادیکال می 
 . ها داشت چگونگی

به انجام  شمسی، نیاز 11 ی های میانی دهه از سال

. شد عه احساس میاصالحاتی برای بزک نمای بیرونی جام
های بحرانی ابتدایی نیز پایان یافته بود  شرایط جنگی و سال

 ی پذیرای شرایط خاص و ممنوعیت در همه و جامعه دیگر

جامعه در حال حرکت به سمت مصرف بود . ها نبود عرصه
و نیاز به تولیدات ویژه داشت و این تولیدات باید تحت انقیاد 

. نظر باشد همه چیز زیر گرفت تا کنترل دولتی قرار می و

خواست تولیدات ویژه را کنترل کند پس دستگاه  حاکمیت می

سالی آبدیده شده بود در بستر  73_  71را که  سانسور
اما نمای بیرونی این دستگاه عریض و . موسیقی پهن کرد

راهی بودند که ه های سر ب طویل، نسل جدید موزیسین

 ی س را به فاطمهحاضر بودند در قبال مجوز، آهنگ گل یا
زهرا نسبت دهند یا آهنگ راک و متال با نام موال علی جان 

 ی های پایانی دهه در این میان، موسیقی پاپ سال (7)!بسازند

شنیداری  ی و نقشی که در حافظه 31 ی و آغازین دهه 31

. مردم داشت به عنوان راهی برای رجعت در نظر گرفته شد
های معروف شعر  با مثلثفضای تلخی که  و کاریکاتوری از

خواننده در آن زمان شکل گرفته بود، بازتولید  –موسیقی  –

المانهایی که نعل به نعل، ! شد اما این بار به صورت کمدی
تر از همه این بود که صاحبان اصلی  تلخ. و تقلید تکرار بود



در حسرت مجوز ماندند تا شاهد سیل  (2)این موسیقی،

 !اشندهای خودشان ب خوان مشابه

ها را  عطش مجوز و اشتهار، سیل درخواست

 61 ی ارشاد کرد تا کم کم در اوائل دهه ی روانه

شمسی، تولیدات موسیقایی داخل ایران، تقلید باشد و 

 31و  31 ی تکرار از موسیقی عربی، ترکی، پاپ دهه

زاری،  های الله آنجلسی، و مدیران شرکت و لس

موسیقی جامعه را  ی گونه، هر روز سلیقه پدرخوانده

درخواست مجوز  ی بیش از پیش تخریب کنند، و دغدغه

را به عنوان شمشیر داموکلسی بر فراز سر هر 

موزیسینی که احتیاج به شنیده شدن دارد، معلق نگه 

 .دارند
نسلی که در . گیری بود اما نسل جدیدی در حال شکل
هایی بود که از طریق آن  زیرزمین در حال شکل دادن المان

 ی اینجا و آنجا به بهانه. اش باشد بتواند صدای زمانه

ها و  های خیریه و پژوهشی در داخل دانشگاه کنسرت
بخشی از این . کرد حضورش را اعالم می... ها  زیرزمین

اش صرفن شنیده شدن به هر بهایی  هنر زیرزمینی دغدغه

یافت از این طریق مسیرش  نمی( مجوز)بود و چون راهی 
الجرم چشمش به ارشاد بود و شورای  و کرد را دنبال می

اش، که از منبر بلند  موسیقی و شعر و اساتید دایناسورگونه

جایگاه استادی، تکفیر هر موسیقی را با عنوان دفاع از 

کردند، پدرساالرانی که خود، پیش از  موسیقی ملی اعالم می
این در جایگاه این جوانان، برای دیده شدن با پدرساالران 

از خود جنگیده بودند و اینک درگیر انقباض عصر پس  پیش

 .     از یخبندان بودند
مجوز نداشت و  ی اما بخشی دیگر هیچگاه دغدغه

اش باقی بماند تا تن به  داد صدای نسل ترجیح می

این صداها با کمک اینترنت، . های ارشادی بدهد اصالحیه

ری باز شنیدا ی در حافظه خواه ناخواه شنیده شد و راهش را
 .  کرد، تجربه کرد و بالغ شد

شاهین نجفی یکی از این صداها بود، که هر کدام به 

شاهین یکی . زار موسیقی در شوره ندتنهایی باریکه آبی بود
که در  ای از نمادهای موسیقی معترض ماست، موسیقی

بستری از معضالت متعدد اجتماعی تولد یافت و تالش کرد 

؛ تلخی این معضالت را در ذهن از طریق یافتن المانهایی
لحن زخم خورده و خشن . تلنگری سخت باشد، شنونده

اش و تسلطی که بر آن دارد،  شاهین، کالم مورد استفاده

گذارد فارغ از عمق یا  موضوعاتی که بر آن انگشت می

شکل درست یا غلط بیانش، هرکدام به تنهایی  برای همراه 
 . کردن شنونده، کافی است

ی که با پوست و گوشت خود فقر، فساد، ا شنونده

 ی آینده بودن، تبعیض و نبود آزادی را در همه بیکاری و بی
اشکالش چشیده و نیاز به فریاد دارد، این فریاد را از 

شنود و با آن  دار و زخمی شاهین نجفی می خش ی حنجره

 .کند پنداری می همذات
 شاهین به سرعت دریافت که برای شنیده شدن احتیاج

های  های پر از فحاشی خوانی رپ ی به ورود به عرصه

بار تجربه کرد و  چنان که یک)های رپ ندارد  مرسوم گروه

این اعتراض ( داند اش را ناموفق می همیشه آن تجربه
جا و لحن ایجاد شود، تا اثر ه تواند در کالم با سنکوپهای ب می

 و چنین بود که شاهین نجفی نه با. پایدار داشته باشد

کالم و محتوا وارد  ی های واژه گانی، که با نیزه گذاری بدعت
ما عرصه شد تا اعتراضش عمق تاریخی پیدا کند، آهنگ  

با این نگاه بود که در لیست  حرف زنیا  مرد نیستیم

گیرد اما آهنگی که  ترین کارهای شاهین قرار می شده شنیده

ظ رکیک، آنجلسی است و پر از الفا های لس خواننده ی درباره

 .اوست ی جزو کارهای کمتر شنیده شده
تواند به عنوان نماد  که گفته شد، شاهین نجفی می چنان

موسیقی زیرزمینی  ی هبسال تجر 73بیش از  و سمبلی برای

های  داخل ایران خوانده شود، اگر روز به روز المان

به نظر . سازد تر عمیق ش را بیشتر وا اعتراض موسیقی
اخیر او  ی ی کارهای رپ شاهین در تجربهرسد این پختگ می

 خورد؛ در موسیقی راک و گروه آنتی کاریزما به چشم نمی

رسد  برای قضاوت زود است اما، به نظر می هنوز هرچند
های پیشین و آلبوم رپ ایلیوژن، شاهین را به این  که موفقیت

 !  باور رسانیده که دست به طال هم بزند مس خواهد شد

ی از صداهای اعتراض نسل ماست، شاهین نجفی یک
و جنگ،  81 ی نسلی که پس از انقالب و فضای سیاه دهه

اگر تولیداتی چون او نداشته باشد چیزی به تاریخ بدهکار 
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 جنگه رپ ما علیه قدرت می
 ای با گروه پابلیک انمیز مصاحبه

  مسیحا فرزانه: ترجمه

خب گروه شما تازه از یک برنامه در مسکو 

این اولین باری بود که شما به این بخش . برگشته

 چیه؟ باره نظرتون در این. کردید جهان سفر می



ای به نظر  مسکو شهر در هم کوبیده.: چاک د

بسیاری از مردم طوری بودند که انگار از . اومد می

به . طرف پولدارها یا دولت ازشون بیگاری کشیده شده

ی وحشتناک بین پولدارهایی  آد که یک فاصله نظر می

شن و فقرایی که به خودشون  تر می که هر روز وحشی

 !وحشی اونجاست شرق. پیچن وجود داره می

ی جهانی نسبت به موسیقیتون رو  نظر جامعه

بینی؟ چون پابلیک انمی در طول زمان تبدیل  چطور می

 شده به یه سمبل برای مقاومت جهانی

علتش اینه که ما همه یک زبان رو صحبت : گریف

های زنجیر ما را به هم  کنیم، این زبان؛ مثل دانه می

رایطی که یک نفر در ببین، در همان ش. کنه متصل می

کنه، ممکنه یک نفر در سنت  می  بلگراد زندگی

یا یک نفر در چین در شرایط ( ts .esiutl)لویس

تونه از  پس گاهی اوقات انسان می. مشابهی باشه

مردم سرکوب شده درگیرشان هستن  ی که همه  چیزهایی

اون  و مهمترین چیزی که ما و بقیه در. حرف بزنه

قانونگذاران دولت رو برای . نمونهمشترکیم سرکوب شد

. سازن، نه برای منافع مردم خاطر منافع خودشون می

من هستم، : "گه در آمریکا ما یک اصطالح داریم که می

متوجهی؟  ".چرا که ما هستیم، پس بنابراین من هستم

که مالکوم را   هایی تونید همان حرف بنابراین شما می

گفته رو با ها سال پیش  ده( l elsel m)ایکس 

شرایط امروز جوامع تطبیق بدین که در عین حال 

نین در تمام یب ست، چرا که می کننده بسیار هم ناراحت

این مدت هیچ چیز اساسا تغییری نکرده، ممکنه که 

سرکوبگر تغییر کرده باشه، مثال  ی هامروز چهر

  سرکوبگر ما در آمریکا ممکن است مرد سفید آمریکایی

باشه، سرکوبگر شما ممکن است  و تمام آن سیستم

. نوع سرکوب همونه  برادر مرد سفید تواینجا باشه، ولی

بنابرین برای ما اهمیتی نداره که پوست سرکوبگر چه 

رنگیه، این خود سرکوبه که در واقعیت بین ما ارتباط 

 .کنه ایجاد می

 ی ها توسط عده انسان ی کلیت خانواده.:چاک د

محدود در واقع در  ی عده اون. شه  محدودی کنترل می

حال سواستفاده از این خانواده هستن و پابلیک انمی بر 

 جنگ بر" :خالصه شدش اینه -زنه ضد این حرف می

اگر شما از سمت (. ruwhs shl tsglf" )علیه قدرت

حاکمان رفتار برابری را نسبت به خودتان احساس 

 .کنین کنین، پس بر ضدش شورش می نمی

شصت بزرگ  ی ه در دههبیشتر اعضای گرو

 ها رخ داد چه اتفاقاتی که آن زمان در خیابان. اند شده

ثیری روی نگاه شما به جهان اطراف و موسیقی تا

 گذاشت؟

آمریکا بسیار ملتهب بود،  شصت در ی دهه: گریف

جنبش حقوق . های انفجار بود بسیار خشن بود، سال

 ارکه دکتر کینگ حرکت خودش   مدنی را داشتیم، جایی

 e ll )انجام داد، و از آن سو جناح پلنگ سیاه 

t rshlf t fsp )اسالم  ی را داشتیم، بعد از آن جامعه

(r susr sr ute l )ها را داشتیم که  را داشتیم، میلیتنت

در تالش بودند که بگویند چرا و چگونه سرکوب 

. گذاره این وقایع روی فرد تاثیر می ی مشاهده. شیم می

بینین مردم  که می  ما متاثر نشین وقتیغیر ممکنه که ش

های پلیس روی بدنشان  شن و سگ به گلوله بسته می



مردم در خیابان بد رفتاری  ابینی ب که می  هستن، وقتی

گفت ( wuee  lsss  lfsr)سکات هرن اگیل . میشه

علتش هم این بود که ". انقالب، تلویزیونی نخواهد شد"

در همان زمان . یمما همش رو تو تلویزیون دیده بود

 shl e ts"و " shl g sst tfsthlst"مثل   هایی گروه

tslst "خیابون توی همون  ی را داشتیم که درباره

ها را داشتیم که  خواندن، بسیاری گروه خیابون، شعر می

رشد . کردن معه صحبت میاهای ج بیماری ی درباره

شد که من دوست  کردن و تماشای این مسائل باعث می

اون زمان   باشم بیرون بزنم و کاری بکنم، ولی داشته

که نوبت من   اما زمانی. کم سّن و سال بودم  هنوز خیلی

شد که برم و کاری کنم، من این کار را با لغات و 

سوالی که حاال مطرحه اینه که  .موسیقی خود انجام دادم

خواد بکنه؟  چه کارمی" رنج"نسل جوان برای این 

هاست که در آن گام  ک انمی سالکه پابلی  برای راهی

 .گذشته

  شصت نمادی از یک رنج جمعی ی دهه .:چاک د

  سالی ۵۲ ۴۲ای از هیپوکراسی که  توده ی بود، نتیجه

ما "دفعه گفتن ک روی هم انباشته شده بود و مردم ی

 ی من یک کودک دهه". دیگه اینو تحمل نخواهیم کرد

یویورک های ن شصت هستم و من از بسیاری از جنبش

من بسیار مطلع  ی خانواده. در آن زمان اطالع داشتم

 .بودن

 بینید؟ ایاالت متحده رو چطور می ی آینده

ای  آشفته ی کنم آمریکا آینده من فکر می: گریف

. داشته باشه، رئیس جمهور بعدی خیلی وضعش بده

! بوش وضع رو برای رییس جمهور بعدی شخم زده

یر قابل اجتناب داره کنه، غ هرکاری که بوش االن می

کنم ما فروریزی  ده، و من فکر می معکوس می ی نتیجه

مردم به . بینیم، به آرومی اما مطمئنن امریکا رو می

گیرن،  شن و حقشونو پس می روش خودشون بلند می

. بات قبلی رسما منقرض شداسیستم امریکایی، تو انتخ

! بگیم انتصا ذاریم بهش می ما البته اسمشو انتخاب نمی

هایی که  بوش توسط اون. چون بوش انتخاب نشد

خودشونو پیاده کنن منصوب شد،  ی خواستن برنامه می

 پس همه چیز در حال بازگشت به عقبه و پس زدنه، و

راستش من خیلی ناراحتم چون هنرمندای رپ صداشون 

ده، اما تو این  نسل جوون به اونا گوش می. آد در نمی

 .آد ون در نمییم هیچ صدایی ازشخشرایط و

اشعارتون  ی های اصلی همه چرا شما یکی ازهدف

 مدیاست؟

صورت یک  به رو مدیا خوب اگه شما: گریف 

-Multi-Ethnic) قومیتی توامریکا چند تخریب

Destruction-In-America ) ببینین، اون وقت چی

ها  هدف اصلی اون! ها در واقع اینه گی؟ هدف اون می

اگر بتونی ذهن . ذهن مردم کنترل. فقط کنترل بیشتره

تونی یه نظرسنجی آماری  مردم رو کنترل کنی، می

بسازی که مثال رئیس جمهور چقدر میون مردم 

ها  مریکاییآ%  82"محبوبه؟ و خوب جوابش در میاد 

اینها ! این مزخرفه! نه!" کنن بوش پسر رو حمایت می

کنن با یه سری تاک شو و  روتحمیق می یمردم آمریکای

. های خبری از قبل آماده شده های تکراری و لقمهویدئو

 .  این قطعا یعنی کنترل، کنترل ذهن! خب

پس به نظر شما از آغاز قرن تا حاال، الالیی 

پوست، هیچ تغییری  انسان سیاه ی اٍی کلیشه رسانه

 نداشته؟

شاید فقط امروز . برای من که نداشته! نه: چاک د

 .شه ی داره پخش میهای جهان ها در اندازه این الالیی

برداری  چاک تو اغلب اشاره به تاریخ بهره

های موسیقی سفیدپوستان و وکالشون از بیان  کمپانی

آد این  کنی، مثال به نظر می پوستان می موزیکال سیاه

به  (میالدی 33 ی دهه) روش از دوران موسیقی جز

الگویی تبدیل شده، تو یکبار اشاره کردی که دوست 

ن رئیس نوعی سندیکا یا صنف برای داری به عنوا

موسیقی و هنرمندای هیپ هاپ کار کنی لطفا در مورد 

 .  این موضوع کمی توضیح بده

 



راستش من دوست دارم که یه اتحادیه ! بله: چاک د

برای دنیای هیپ هاپ رو بچرخونم، اما خب قبلش اول 

باید مشکل رو تشخیص بدیم، باید تشخیص بدیم که 

حیات دور هم جمع شیم و  ی رای ادامهاحتیاج داریم ب

این  زکنم خیلی از هنرمندای هیپ هاپ هنو من فکر می

کنم که یه جور کمبود  فکر می. کنن نیازو درک نمی

چرایی موزیسین بودن رو  ی دانش شخصی؛ درک نکته

دونن کی هستن  وقتی اونها نمی. به سختی مختل کرده

کار باید انجام از کدوم جهنم دره ای باید بدونن که چی 

 ر با هم متحد باشن؟وبدن و چط

 Hazy Shade " ی تونید مفهوم استتار شده می

Of Criminal  " رو توضیح بدید؟ شما خیلی زیاد به

رئیس جمهور سابق پاناما که به ) امانول نوریگا

های  قاچاق مواد مخدر، تحصیل پول از راه ی بهانه

... یکتاتوری ختن داشویی، به راه اند غیرمشروع، پول

توسط سیا، شبانه از پاناما دزدیده شد تا در آمریکا 

مقایسه کنید با ! به زندان انداخته شود محاکمه شده و

تو آهنگ اشاره کردید که !!( مورد پینوشه در اسپانیا

 ای رو اثبات کرده باشید؟ نکته

سوال اون اهنگ اینه که جانی واقعی کیه؟ : چاک د

دت فقر، از مرز جنایت و جرم آیا شما مردمی که از ش

دونین یا  گذرن رو مقصر می فقط برای زنده موندن می

 ی کنین و چهره ایی نگاه میقض ی به باالی زنجیره

کنین؟ در واقعیت  گذار این بدبختی رو فاش می قانون

 . خط خیلی باریکیه! خط بین جنایتکار و آدم خوب

؟ بینید شرایط فعلی موسیقی هیپ هاپ را چطور می

ها خوانده  بین آن چیزی که در خیابان  تفاوت بزرگی

شود و آنچه رپرهای امروزی راجع به آن  می

 .خوانند وجود دارد می

انحراف ": گن بعضیا به این پدیده می :گریف

اگر شما یک ساعت تلویزیون نگاه کنین فکر ".  فرهنگی

، "کنند می  پوستان دارند خوب زندگی سیاه"کنین که  می

بینین اما  ها و غذاها را می ها و زن ا ماشینچون شم

سیاهان  ی توده. کنیم نمی  واقعیت اینه که ما خوب زندگی

  اند، بیکارند و بی امروز فقیرند، گرسنه  آمریکایی

از   دن که با ماشین آنچنانی اونی که نشان می. خانمان

تی که هر لحظه ممکن اکنه، با آن جواهر محل عبور می

وری وارد جتونه این شن، در واقعیت نمیاست دزدیده ب

 .آن جماعت بشه

های سفیدپوست که آلبوم  لیبرال ی آیا از رسانه

-esum-ucits-n)ایج -مس -آور -ن -ستیک -ماوس 

rush-emuu-egm ) را آلبوم بدی خواندند و آن را رد

 شدید؟  کردند عصبانی

-litlآلبوم . ما بسیار ثابت قدم بودیم :چاک د

/tsull-/r-/hsif-/lltt-/ wl که   با توجه به نکاتی

زمان این . ی بودا هکرد، آلبوم به هم پیوست مطرح می

بود که بیل کلینتون تازه داشت وارد   آلبوم همون زمانی

ا از همه ه شد و رسانه ریاست جمهوری می ی دوره

عرف . خواستن که بر طبق عرف معمول عمل کنن می

 .ما اینجوری نبودیم بود و" تظاهر"معمول در آن زمان 

 

 هببین آنها یک وظیف. نشدیم  ما عصبانی! نه: گریف

اونا  ی وظیفه. دن انجام می ادارن و دارن این وظیفه ر

اون زمان هم این بود که هیپ هاپ را از مسیرش 

اینکه : البته باید متوجه یک نکته هم بود. منحرف کنن

شتن سیاها خودشون بخشی از این کار را با ارزش نگذا

پذیرش فرهنگ  ی به سایر کشورهای جهان که آماده

البته . در حق خودشون انجام دادن ،هیپ هاپ شده بودن

گردن سردمداران سفیده که با هل دادن   تقصیر اصلی

سیاها  ی فرهنگ هیپ هاپ به عنوان یک فرهنگ ویژه

اونها تفکری را رواج . به روند نزولی آن سرعت دادن

ها  ها و مهمونی ها و ماشین زن ی دادن که اگر درباره

مادامی که حرف سیاسی   یعنی. شی بخونی پولدار می

اونها فقط به همین نوع . نیست  در میان نباشه مشکلی

دادند، فقط با این مدل موزیک قرارداد  هنرمندها پول می

. دادن بستن، و فقط همین رو تو تلویزیون نشان می می

 .کردن خیلی سیستماتیک عمل می

مشخصی از تاریخ که این  ی هتوانید به نقط یم

 انحراف رخ داد اشاره کنید؟

  ./r/.gاز  f  fl بود که   چه زمانی :گریف

 خارج شد؟

بود همزمان با همان  ۲۹/۲۹کنم سال  فکر می

 ".ستون مرگ"داستان 

رپ "باز تولید . دقیقا همان زمان بود: گریف

که  در واقع دهان کجی بود به هر کی" گانگستری

فرهنگ رپی را که تا اون موقع در تمام جهان محترم 

های چند ملیتی  کمپانی. شد را ساخته بودن شمرده می

فرهنگ هیپ هاپ را برای فروش آب، نوشیدنی، 

اونها هیچ احترامی . اسنیکرز و لباس زیر استفاده کردن

برای این فرهنگ قائل نیستن وفقط ازش استفاده 

  .ندازنش بیرون جوندش، و می کنن، می می

ها  خواهان و دمکرات بین جمهوری  آیا هیچ تفاوتی

 کنید؟ حس می

فقط دو . وجود نداره  حتا کوچکترین تفاوتی:گریف

 !بال یک پرنده هستن

شما قبال گفتید که پرچم آمریکا برای سیاهان به 

 .هاست ها برای یهودی مثابه صلیب شکسته نازی



یک سیاهان زیر این پرچم درگیر : گریف

 .ن هولوکاست شده

حاال اینجا یک شست و شوی مغزی واقعی  :چاک د

بینین که این  امروز شما سیاها رو می. گرفته  صورت

بندن و تو  کنن، به سر خود می پرچم رو با خود حمل می

سپتامبر  ۱۱به خصوص بعد از . برن هاشون می ماشین

پوستا  من هرگز این تعداد پرچم آمریکا رو دست سیاه

  .ده بودمندی

ه چباید به مردم آن"ویدئو جدید شما به نام 

 gucce giem crm immiu arec" )خواهند بدهید می

crmn nmmt )الپخش  وی ممنوع  ام تی به تازگی در

ویدئوهای قبلی شما با اینکه از این ویدئو . شده

این تغییر . الپخش نشده بودند اند ممنوع تر بوده لارادیک

 دهید؟ ضیح میرفتار را چگونه تو

باید توجه داشته باشید که االن آمریکا در : گریف

ی مثل یشما از رپرها  شرایط حساسی قرار داره و وقتی

نام  (H.Rap Brown)مومیا ابو جمال و براون 

نام رو های مسلمان  ، شما دارین دو رپر با اسمنبری می

. برین که محکوم شدن که دو افسر پلیس را کشتن می

را در یک ویدئو انجام دادن نه تنها بحث چنین کاری 

  بنابراین شرایط فعلی! واقع خطرناکه برانگیزه  که در

سازه و ما فقط خواهان یه دادگاه عادالنه  بسیار سرنوشت

اگر شما سیاه هستید، و عالوه بر . برای این افراد هستیم

آن مسلمان هم هستید شما در آمریکا شانس یک دادگاه 

  .د داشتعادالنه نخواهی

 h zp" )مبهم مجرم ی سایه"ویدئو .: چاک د

th  l sr lfulur e )قبول خاطر آنکه ما ه هم ب

اول مربوط به بمباران فیالدلفیا  ی که صحنه نکردیم

(MOVE House )  در . الپخش شد ممنوعحذف بشه

. زنیم زندانیان سیاسی حرف می ی این ویدئو ما درباره

بیرون از ذهن . دیدن ود میرا بیرون گ فکر کنم آنها ما

ما به عنوان یک گروه دیگر  فکر می کردن  یعنی. مردم

 ۲۵از   اون زمان ما یکی. طرفدار چندانی نداشته باشیم

گروه  ۳۲۲االن بیش از   گروه موجود بودیم ولی ۳۲یا 

به   در حال فعالیت هستن، پس این مساله ربطی

وجه محبوبیت نداره، بهترین مساله منحرف کردن ت

 .فقط بازی رپ تحلیل رفت این وسط .مردمه

بازگرداندن هیپ هاپ به  ی به نظر شما الزمه

بود  ۰۸ی که در اواخر دهه  ای از آگاهی همان درجه

 ؟چیه

اگر شما .  یک نوع پذیرش شرایط جهانی: چاک د

تونین  تصویری از جهان در ذهنتان نداشته باشین نمی

بنابر . پ هاپ بدینهی ی یک نظر کامل و شفاف درباره

تری از جهان  ها فهم کامل این مادامی که آمریکائی

تونن به همان درجه از  اطرافشان به دست نیاوردن نمی

را در  همن در حال حاضر ایاالت متحد .برسن  آگاهی

توجه چاک ! )این چیه؟! وای ...بینم می یک شرایط خال

ی گروه به یک نمایشگاه هواپیماهای ارتش ی و همه. د

 .(شود در فرودگاه بلگراد جلب می  قدیمی

پیماهای ناتو باشن که اامیدوارم اونها همون هو"

یک نفر از عقب صحبت " )شونو تعلیق کردن برنامه

 (کند می

های موسیقی  دارای بار حقوقی معرفی کردن سمپل

 چه تاثیریتولید موسیقی  ی اولیه ی به عنوان یک پایه

 داشت؟ ۲۸ی در تنزل رپ در اوایل دهه

به   اینجا یک بار دیگر باید نگاهی: گریف

از   این کار یکی. گذار سفیدپوست داشته باشیم سرمایه

که   همزمان با وقتی. های بازیش بود ترین کارت مهم

ها بود برادرش  گذار مشغول همان طرح سمپل قانون

بنابراین . برد التش را باال میآداشت قیمت درام و ابزار

کنین، و  خرین،سمپل ضبط می درام میشما یک ماشین 

پس . شه بعد از شما شکایت می

دیگه شما باید خیلی مراقب 

. سازین باشین ای که می موسیقی

شه  این روزها دیگر نمی

یک کشور چندین "موزیکی مثل 

میلیون نفری برای بازداشتن ما 

   us s llt" )الزم است

r susr sr lueeusrt ss hse  

it   ll )ن هنر آ. ساخت

تمام آن صدای ! بود  واقعی

  sl " )بمب ی جوخه"

tai   ) که پابلیک انمی را در

جهان مطرح کرد از همین 

بنا . ها برداشت شده بود سمپل

براین ما باید در این شرایط  

نباید تمام   یعنی. زرنگ باشیم



های تولید موزیکم رو اینجا تشریح کنم، اما من  تکنیک

کنم  گیری می کنم، بد نمونه ییک خط درام زنده ضبط م

بعد صدا . این کار آن صدای گرم و خام سمپل را بده  تا

کنم،  را زیرش پنهان می  کنم، چیزهایی را فیلتر می

ی زیادی هست که ما ها کنم، تکنیک برعکسش می

  .مجبوریم برای صداگیری استفاده کنیم

ی  بودید که زیر پوسته  شما از اولین کسانی

 .افشا کردیدرا  NBAیع ورزشی بزرگ تجمالتی صنا

کنن تنها  کشورها فکر می ی مردم بقیه.: چاک د

پوست در آمریکا برای میلیونر شدن  کاری که یک سیاه

!! باید انجام بده اینه که یا توپ دستش بگیره یا میکروفن

شه تا  این تصویریه که برای مردم سایر جهان پخش می

های واقعی  رنج. یننکشن رو نب که مردم سیاه می یرنج

بسیار زیاد هستن و مردم آنقدر درگیر این دنیای 

شان رو فراموش  شن که جهان واقعی ئال میرسور

بازیکن )کوب بریانت ! ما خوبیم" :گن مردم می. کنن می

گیرد، پس ما  میلیون دالر حقوق می ۸  سالی( بسکتبال

شما ! این دیگر چه دردیه؟ ما خوب نیستیم!" خوبیم

وب سیر کمیلیون دالر  ۸با  وونین خوانوادتونت نمی

مردم به جای واقعیت خودشون، غرق واقعیت !! کنین

  .شن بقیه می

ثروتمند هستند  NBAمنظورم اینست که بازیکنان 

من با فرد هاوس . از آنها بسیار محدودن  بعضی  ولی

پوست که برای تیم بلگراد  یک بازیکن سیاه)دیدار کردم 

ش لذت ببره چون  هبه او گفتم که از تجرب (.کند می  یازب

فرهنگ دیگران رو . که شانس دیدن جهان رو داره

ها هستن که منو به عنوان  درک کن چرا که این فرهنگ

. دارن ها کنار هم نگاه می انسان با کنار گذاشتن تفاوت

ممکنه ما . فقط یک نژاد وجود داره، واونم نژاد انسانه

های خاص خودمون رو  شکل، قد، وزن یا پیچیدگی

رو نژادپرستا به وجود   داشته باشیم اما نژادپرستی

تونن مردم را تقسیم کنن، بعد از آنها  اونها می. وردنآ

خوان رو از اونها به  شن و بعد آنچه میکبیگاری ب

. دست بیارن، مثلن مردمو مجبور کنن که با هم بجنگن

نن، پس تونن از فرهنگ و ادیان هم سواستفاده ک حتا می

 .ما باید هوشیار باشیم

تونیم  که می  برای آنها ما فقط برای مدتی: گریف

اما نگاه مردم . کنیم خوبیم  یباز NFLیا  NBAدر 

خونه، یا  یا آواز می  پوستی جهان اینه که هر سیاه

کنه، و این بسیار  رقصه یا فعالیت ورزشی می می

دای ما پس مهندسا و دکترا و دانشمن. ست هناراحت کنند

کنیم شرایط را  می  کجا هستن؟ بنا بر این ما سعی

ی  این تازه پوسته  همونطوری که هست نشون بدیم، ولی

که فساد بسیار زیادی در سطوح  چون. ماجراست

مثل قانون، کارگران، ورزش و آموزش در   مختلفی

 .آمریکا وجود داره

های هیپ هاپ بودید  شما همچنین از اولین گروه

 ریقا سفر کردید؟که به آف

آفریقا  ی فریقاست و آیندهآجهان در  ی آینده.: چاک د

پوستاست، اما هر روز تعداد بیشتری از  در دست سیاه

گیرن، با بیماری  پوستا مورد سواستفاده قرار می رنگین

تونه در شرایط خیلی  یا قحطی از بین میرن، آفریقا می

 .بغرنجی قرار بگیره

تی مبنی بر اینکه یک شایعا ۲۸ی در اوایل دهه

  در حال گردش است که بعضی FBIسری در  ی پرونده

از هنرمندان هیپ هاپ را خطری برای امنیت داخلی 

 هآیا شما چیزی در این بار. داند وجود داشت آمریکا می

 دانید؟ می

 همن چیز بیشتری در این بار: گریف

اون . دونم که وجود داشت می  نم، ولیود نمی

دادن که  دان را هدف قرار میدست از هنرمن

ا ه هوشیار بودن و این توانایی را داشتند که توده

اگر آنها این هنرمندان . را به حرکت دربیارن

ها ممکنه بسیاری  را کنترل نکنن، جوون

بنابر این شما . واری رو بگیرن های دیوانه ایده

چنین عمل خطرناکی رو میان مردم تحمل 

ا در نهایت کنترل کنین، وقتی که هدف شم نمی

 public) "دشمن مردم"شما . مردم باشه

enemy- را در میان مردم  (اشاره به نام گروه

کنین، یا  می ونخواین، بنابر این یا کنترلش نمی

 .زینشوناند کنین و یا به زندان می تسلیمشون می

 :گفت  در جایی( itm i)  اما همانطور که آیس تی

ری، آنها فقط مرا درست مثل هر هیوالی خوب دیگ"

 "تر کردند قوی

میریم، ما چند برابر  ما هرگز نمی! دقیقا: گریف

  !شیم می



 



های شاعر، جالدان  پدران مقدس، پاسبان

 موقر
 هژیر پالسچی

ی  ، پدرخوانده«من به کشور آمریکا ایمان دارم»

. شود فرانسیس فورد کاپوال با این جمله آغاز می

وسی دختر دون کورلئونه زمان با آن عر یی که هم جمله

تداوم نسل . یی جدید تشکیل خانواده. در جریان است

 .پدرخوانده

را به طور « خانواده»تداوم نسلی که برای آن باید 

این اصطالحی است که وقتی . کرد« ضدعفونی»دائمی 

، یکی از کارگزاران خیانتکار خانواده را به «پالی»

مواظب باش »: آید برند، به زبان می سمت کشتارگاه می

ی بعد پالی  ، و چند دقیقه«تو را ضدعفونی نکنیم

شود تا دامن کبریایی و مقدس خانواده  ضدعفونی می

پاکسازی خانواده از عناصر مرتد و نافرمان . پاک بماند

 . ناپذیر است امری تخطی

، «مایک»آنگاه که دون کورلئونه جای خود را به 

ن سابق جنگ ی خانواده و قهرما فرزند تحصیل کرده

دهد، مایک برای تثبیت قدرت خود در خانواده،  می

ها را زدوده  کند تا آلودگی مرتدان را ضدعفونی می

باشد، کلیتی یکپارچه و منسجم در اختیارش باشد و از 

فرق . مرتدان احتمالی آینده زهر چشمی گرفته باشد

، شوهر خواهر مایک باشد «کارلو»کند این آلودگی  نمی

، حواری «تسیو»، برادر بزرگتر او و یا «فردو»یا 

. ی بزرگ وفادار و گوش به فرمان دون کورلئونه

خانواده به هر قیمتی باید حفظ شود و عناصر ناهمگون 

پدر مقدس، همان پدر مقدسی که . آن را باید حذف کرد

در خالل مراسم غسل تعمید و عروج بر جایگاه 

ی  اریکه کند، گی، رقیبانش را قصابی می پدرخوانده

 . خانواده را در دست گرفته است

 کنند دارند نگاهمان می

خیرخواهی پدِر . ها آغاز شد همه چیز از چهارراه

های کوچکی در تقاطع  بزرگ موجب شد دوربین

های عمومی  ها و در طول و عرض گذرگاه خیابان

این . ی ترافیک را باز کند نصب شود تا گره فروبسته

آوری تکثیر شدند و به  ابها با سرعت اعج دوربین

. فضاهایی رخنه کردند که در آن اثری از ترافیک نبود

های هنری،  ها، گالری ها، مدارس و دانشگاه کتابخانه

های بزرگ و  های بزرگ و کوچک، ساختمان فروشگاه

های  تاالرهای عمومی یکی پس از دیگری به چشم

دادند دیگران  کوچکی مسلح شدند که به خودشان حق می

 . را کنترل کنند

های  ی دوربین ی خیرخواهانه ی آراینده آن رویه

بیهوده . ها با همین تکثیر دریده شد ها و خیابان چهارراه

های  نبود که کارمندان کنترل ترافیک باید از گزینش

آنها متصدیان . کردند دشوار و دقیق امنیتی عبور می

دِر پ. شدند که در حال کنترل جامعه بود هایی می چشم

گیر نشود نیاز به  بزرگ برای آنکه تمرد در جامعه همه

هایی داشت که بی وقفه جامعه را تحت نظارت  چشم

های پدرِ بزرگ  ها به جای چشم دوربین. داشته باشند

نشستند، آنجایی که نگرانی و قدرت به هم گره 

. خیر جامعه در حفظ قدرت پدِر بزرگ است. خورند می

ایتگری است که جامعه را پدِر بزرگ آن نیروی حم

ی خصوصی جامعه را  پس حوزه. کند کنترل می

دهد تا حق نظارت بر آن را از آن خود  عمومی جلوه می

های خصوصی و مطب  ی شرکت دفاتر بسته. کند

شوند که  های عمومی شمرده می پزشکان، مکان

بدانند « صالح»های پدِر بزرگ هرگاه که به  چشم

جلساتی . نظارت وارد آن شوندبتوانند برای بازرسی و 

ی  شود مورد حمله های شخصی برگزار می که در خانه

های  پارتی. گیرد نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می

زیر یک سقف و « نامحرم»شبانه، حضور زن و مرد 

نام مستعاری برای آنچه )« فعل حرام»انجام هرگونه 

ای ه در خانه( شناسد که ساختار رسمی به رسمیت نمی

یی امن  هیچ مکالمه. شود شخصی جرم انگاشته می

نهادهای امنیتی حق دارند با مجوز و بی مجوز . نیست

. بدانند شنود کنند« صالح»یی را که  قانونی، هر مکالمه

. یی خصوصی نیست هیچ حوزه. شود ها کنترل می ایمیل

. اند های خصوصی و عمومی در هم تنیده تمامی حوزه

اعمال قدرتی گره خورده که در  قدرت پدِر بزرگ به

شهروندان . دار نشود هیچ زمانی و هیچ مکانی خدشه

گر پدر را در نظر  مطیع باید همواره حضور کنترل

ما نباید فراموش کنیم که همین حاال، . داشته باشند

 .کنند هایی دارند ما را نگاه می چشم

 خودت را کنترل کن

ه گسترش رو به فزونی شهرنشینی و در نتیج

ی شهرها، همان اندازه که  افزوده شدن بر گستره

دهد، توان  ی اقتدار سیستم مسلط را گسترش می حوزه

امنیت . کند اعمال نظارت او را هم تضعیف می

این همان چیزی است . افتد ی بزرگ به خطر می خانواده

حضوری « نظم عمومی»و « امنیت ملی»که در غالب 

آنها متمردانی . دارد های فعاالن سیاسی جدی در دادگاه

هایی خارج از کنترل پدِر بزرگ  هستند که در حوزه

حفظ و تثبیت . اند امنیت خانواده را به خطر انداخته

. قدرت سیستم مسلط به سرکوب آنها گره خورده است



گیری آن کلیت یکپارچه و منسجمی  آنها مانع شکل

 . دهد اند که توان اعمال اقتدار را به نظم موجود می شده

با این وجود سیستم مسلط هرگز قادر نخواهد بود 

های زندگی را تحت انقیاد خود درآورد،  ی عرصه همه

آید که با رعایت آن جامعه  پس هنجارهایی در کار می

هنجارهایی که حضور نامرئی . خودش را کنترل کند

آورد که آسایش  اما محسوس آنها همواره به یاد مردم می

فرمانبرداری بی چون و چرا از  و آرامش آنان در گرو

 . اوامر رییس خانواده است

مذهب، قانون، اخالق، نظم، عرف و سنت همان 

اند که وجود  یی ناپذیر و پذیرفته شده هنجارهای تخطی

های آنها  آنان الزامی و حیاتی است و رعایت چارچوب

 .جامعه است« خود»به نفع 

 کنیم ما به جای شما فکر می

جهد  آنگاهی از خطر انقراض می پدِر بزرگ تنها

ی حیات پدِر بزرگ به  ادامه. النسل نباشد که مقطوع

تکثیر او بستگی دارد، تکثیری که تداوم سیستم مسلط 

چنین است که پدِر بزرگ با تمام توان . را ضمانت کند

کند تمام آن امور الزامی و حیاتی را به  تالش می

حضور . ی انسانی بدل کند ملزومات زیست روزمره

این آن . پدر و اطاعت از اقتدار او الزامی و حیاتی است

ی اقتدار در  بصیرتی است که باید به مدد بازتولید رابطه

 .حیات روزمره به بصیرتی همگانی بدل شود

  

یی است که وجود سلسله  ی مطیع، جامعه جامعه

به همین دلیل . مراتب قدرت را به رسمیت بشناسد

های رسمی در خدمت سیستم  آموزش رسمی و رسانه

گیرند تا در ابتدا لزوم وجود سلسله  مسلط قرار می

مراتب را به عنوان امری بدیهی به جامعه بباورانند و 

هرگونه تشکیکی در آن را پیشاپیش حاصل بالهت، 

 .نادانی یا سونیت شکاک جلوه دهند

چنین وظیفه  های رسمی هم آموزش رسمی و رسانه

تدار پدِر بزرگ، ابزار الزم برای دارند برای تثبیت اق

تفویض قدرت و نظارت پدِر بزرگ به جانشینان 

این است که سیستم سلطه از . اش را فراهم کنند اجتماعی

ترین نهاد اجتماعی رسمی تا  خانواده به عنوان کوچک

هر کجای دیگری که دور از کنترل سیستم مسلط 

زتولید ها با اند، به یاری همین آموزش و رسانه مانده

شود تا ذهنیت اقتدارپذیر، همان ذهنیتی که اقتدار  می

ناپذیر  های آن سوار شده است، خدشه پدِر بزرگ بر شانه

اینجاست که انباری خانه، همان . و مستحکم بماند

انباری تاریکی که در کودکی حبس در آن را تجربه 

شود و  ییم در روند تکاملی خود به زندان بدل می کرده

ظم مدرسه در روند تکاملی خود به باتوم خط کش نا

 . ی اعدام برقی و چوبه

 بساط فلک در مال عام

کسانی . فرزندان شورشی اما همواره حضور دارند

که به مذهب رسمی، قانون رسمی، عرف رسمی، سنت 

نهند و  رسمی، نظم رسمی و اخالق رسمی گردن نمی

کسانی که . پراکنند ویروس نافرمانی و تمرد را می

اند آنها را مطیع  ها نتوانسته موزش رسمی و رسانهآ

پدِر . شوند کسانی که در ساختار نمادین ادغام نمی. کنند

بزرگ نیز مانند هر پدر دیگری در فهرست اقدامات 

پس فرزندان شورشی تنبیه . مراقبتی خود، تنبیه هم دارد

 . بماند« سالم»شوند تا جامعه  می

چیزی است که  ی همان ابزار این تنبیه، همه

. ی حراست از سیستم مسلط را بر دوش دارد وظیفه

دولت، پارلمان، دادگاه، ارتش و پلیس وظیفه دارند 

عناصر متمرد را تنبیه کنند تا تمرد به امری عمومی 

آنان در ورای روند غسل تعمیدی که پدِر . تبدیل نشود

دهد، وارد  بزرگ را به جایگاهی مقدس عروج می

ی بزرگ اقتدار او  تا برای حفظ خانوادهشوند  صحنه می

 . را بر جامعه تحمیل کنند

های دموکراتیک  چنین است که در اغلب سیستم

آید  نمایشی غربی هم در روز ملی، ارتش به خیابان می

این رژه از سویی . تا در برابر چشمان جامعه رژه برود

کسانی که مسلح . کند وجهی نمادین را در خود حمل می

را جشن « ملی»به اقتدار پدِر بزرگ روز  و متعهد

اند، همان ملتی که در «ملت»گان  گیرند برگزیده می

المللی به دولت هویت  تمامی قوانین و قراردادهای بین

ی مسلح اما  این رژه. گیرد دهد و از آن هویت می می

ی آن است که پدِر بزرگ در صورت نیاز  نشان دهنده

پس بی جهت نیست که . ردابزار تنبیه را در اختیار دا

حتا در کشوری مانند سوئد، پادشاه هنوز هر از چند 

های شهر  گاهی در معیت سواره نظام از خیابان

. نمایش آیینی باستانی برای هشدار به جامعه. گذرد می

از همین دست است مانورهای نظامی گاه و بی گاهی 

که هدف واقعی آنها تهدید کشورهای دیگر به تنبیه 

 .است

شود اما ابزار  آنگاه که اقتدار پدِر بزرگ مختل می

. شود تر می تر و صریح حفاظت از نظارت مرئی

خواهد توان عملیاتی پلیس را  مانورهای شهری که می



های ضربتی برخورد با  به رخ جامعه بکشد، طرح

اراذل و »مانند بازداشت و مجازات خیابانی « جرائم»

معابر عمومی و اعدام ، اجرای حکم تازیانه در «اوباش

های علنی  در مال عام، همه و همه خط و نشان کشیدن

. رود پدِر بزرگ برای اتباعی است که بیم تمرد آنها می

تر  در این زمان است که نمایش توبه از خود توبه مهم

مسئله بازگرداندن یک نفر به انقیاد ساختار سلطه . است

ن نیست، های ممک یا ترساندن همراهان او از عقوبت

. یک جامعه باید در برابر نمایش توبه، تواب شود

تنبیهی عمومی که میل به رهایی را در درون جامعه 

پدِر بزرگ اگر الزم باشد خشن هم . هدف گرفته است

 .خواهد شد

 نگو نمونده امید

این همان اسم شبی است . «من به پدر ایمان دارم»

بزرگ باید  مندی از مراقبت و امنیت پدرِ  که برای بهره

آنچه که اما نافرمانی را ممکن و از آن . بر زبان آورد

های اجتماعی  کند، شکاف ناپذیر می تر اجتناب پیش

ی ترمیم  واقعن موجودی است که پدِر بزرگ نه اراده

تبعیض . آنها را دارد و نه توان الپوشانی آنها را

طبقاتی، جنسیتی، قومی، تضاد حاشیه و متن آن 

اند که با بازتاباندن خود حتا سیستم  ماعیهای اجت شکاف

مسلط را از برساختن ساختاری منسجم و یکپارچه 

 .کنند ناتوان می

این را هر . جامعه سرانجام نافرمانی خواهد کرد

شود که  نافرمانی آنجایی آغاز می. داند پدری می

گری مردم  ها و فضاهای عمومی به محل ستیزه خیابان

هایی هستند که به  ها همان مکاناین. با حاکم بدل شوند

اند چرا  شکل روزافزون به قلمرو قدرت سیستم بدل شده

دارد مقررات حاکم بر آنها را « حق»که تنها دولت 

حضور فعال در . تنظیم و نظم را در آنها برقرار کند

اما آنچه که در . کند این فضا، اقتدار حاکم را مختل می

ی پدِر  تنها سلطهماند  ی شورش می خیابان زیر اخیه

است که در هر « ی پدرانه سلطه»خوِد . بزرگ نیست

درست به همین دلیل . ریزد خیزش اجتماعی فرو می

رسند تا  است که پدران نگران و خیرخواه از راه می

خواهند  آنهایی که می. ی پدرانه را بازسازی کنند سلطه

« رهبران»های اجتماعی را با مسلط کردن  شکاف

جنبش، « سخنگوی»جنبش، « ق فکراتا»جنبش، 

جنبش الپوشانی کنند در « مطالبات»جنبش و « رنگ»

پی ایجاد ساختاری یکپارچه به جایگزینی نظم 

آنها حتا اگر خواهان به زیر کشیدن پدِر . موجودند

بزرگ هم باشند، با نفس حضور و وجود پدری برای 

 . دانند جامعه مشکل ندارند بلکه آن را ضروری هم می

معه ولی در هر شورشی در اولین فرصت، جا

کند تا آن را در هم  دستگاه سرکوب را خلع سالح می

خلع سالح نیروی سرکوب نمادی از فلج کردن . بشکند

پدرِ بزرگ ابزار . ساز و کار نظارتی پدِر بزرگ است

دهد و جامعه برای دفاع از خود  اش را از دست می تنبیه

شود، گیرم به  ح میدر برابر اقتدار پدِر بزرگ مسل

 . سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف

کند و کنترل و  یی که از خودش دفاع می جامعه

کند، همان شاگرد  اقتدار پدِر بزرگ را مختل می

ی گستاخی است که خط کش تنبیه را از دست  مدرسه

ناظم خشن بیرون کشیده، همان فرزندی است که 

یی است  ی پدر را در هم شکسته و همان جامعه سلطه

 . بخش است که درگیر پیکاری رهایی

در . دفاع از بی پدری، دفاع از رهایی است

های  اینجاست که باید یک بار برای همیشه در چشم

پدر بی »: پدران خیرخواه هم خیره شد و به آنها گفت

 !«پدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


