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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جوالی ١۶

  !روشنفکر کيست و وظايف آن کدام است؟

٢ 
  .سالحی است برای نبرد  بورژوا نيست،ۀين خانئای برای تزھنر وسيله 

  )١٩۴۵پابلو پيکاسو، ( 

 رفرم   رود، و معادل  کار می  به  با آن  و در قياسrevolution   انقالب  در قبال  اصالحات  اصطالحی معنای

 reform  از   نوعی  و به  است  و انديشه سياسی  در فرھنگ  خاص  است، اصطالحی  رفرم  معادل  که اصالح. است 

   اصالحی  ھای اما حرکت.  صورت می گيرد  سياسی  نظام  يک چوب در چار  نظر دارد که  اجتماعی راتيي و تغ تحوالت

 و   سياسی  انقالبات  به  کشور، اگر به معنای واقعی بھبودی در وضعيت عمومی مردم به وجود نياورد گاه  يک در مقياس

 جھان ۀفت امروز، رفرم و اصالحات حتی برای حکومت ھای سرمايه داری پيشرھاندر ج. شود  می  اجتماعی منجر

 و افزايش سن بازنشستگی و لف چون بی کاری و کمک ھای سوسيالرياضت اقتصادی و محدود کردن بيمه ھای مخت

بنابراين، امروز حتی تحميل ذره ای از رفرم و اصالحات به نفع توليدکنندگان و شھروندان به حکومت ھای . غيره است

 جدی اقتصادی، سياسی و اجتماعی کارگران و ۀم يک مبارز دمکراتيک و ديکتاتوری، مستلزۀسرمايه داری پيشرفت

  .  محرومان و آزادی خواھان جامعه است

از اين رو، اگر مردم .  که روشنفکران تمايز بزرگی با ديگران شھروندان جامعه دارنداز آن جائیدر ھر صورت  

 آن شرکت می کنند مقصر نيستند، عادی به درست و يا غلط در نمايش ھای گوناگون حکومت از جمله انتخابات ھای

بلکه مقصر آن سازمان و احزاب سياسی، شخصيت ھا و تحليل گران و روشنفکرانی ھستند که آدرس غلط به مردم می 

 چشمی ھم به حاکميت دارند چرا بايد از ۀچنين شخصيت ھا و روشنفکرانی که نان به نرخ روز می خورند و گوش. دھند

فراتر از ھمه، اين قبيل روشنفکران را بايد تاريک ! گاه جامعه جدی گرفته شوند؟سوی مردم و به خصوص بخش آ

 ھستند که نخست خودشان در زير ئی شان نمی خورند و چاه کن ھاۀفکران و خرافه پرستانی ناميد که ديگر به درد جامع

 . آوار آن گرفتار می شوند

 خود دارد و مالک روشنفکری، ھمه زمينه ھای اخالقی،  بيش از يک شغل و يا حرفه را درئیجريان روشنفکری، معنا

  . سياسی، اجتماعی و فرھنگی را در برمی گيرد
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.  تفسيری از جھان استۀ خاص آن ھا ارائۀاز نظر کارل مانھايم، روشنفکران گروھی در جامعه ھستند که وظيف

 است که موقعيت روشنفکران را در جامعه با او می گويد بسيار دشوار.  بی طبقه می داندمانھايم، روشنفکران را نسبتاً 

  .  می کند که روشنفکران به اين يا آن طبقه متصل اندتأئيداما مانھايم، به درستی . توجه به تمايزات طبقاتی تعريف کرد

اما اين اتحاد پايدار .  خاصی متحد شوندۀ، به خصوص در مبارزات سياسی، ممکن است که با طبقئیآن ھا در زمان ھا

  .  دارد که روشنفکران ھميشه در انتخاب انجمن ھا و گروه بندی ھای خود آزاد ھستندتأکيدمانھايم، . ستني

 خودش آگاھی کسب کرده ۀژان پل سارتر، می گويد که يک روشنفکر حقيقی کسی است که از تناقضات تشکيل دھند

 ۀی برده است اما برای انجام وظيف متوسط پۀ طبقاتی خود به عنوان عضوی از طبقئیاست، کسی که به خاص گرا

  . درگير می کند، او نيستۀجھان شمول خود مبارزه می کند و خود را با آن چه که شغل و حرف

کتور يسندگانی مانند ويلسوفان معاصر فرانسه است که نوين فيکی از برجسته تري، )١٩٨٠-١٩٠۵(ژان پل سارتر 

ن سنت، روشنفکر ھم ارج و مقامی باال يدر ا. گر آن بوده انديندگان ديد و رومن روالن نمايل زوال، آندره ژيھوگو، ام

 ھای اجتماعی خاموش ئیانسانی آگاه است که حق ندارد در برابر نابرابری ھا و ناروا. نيفی سنگيدارد، و ھم وظا

  . ھانه عمل کندت وجدانی و انسانی خود داوطلبانه و آگامسؤوليد دخالت گر باشد و به ياو در ھر شرايط با. بماند

 جبھه شد و به اسارت ۀش سوم به فرانسه، به سربازی احضار شد و رواني ارتش راۀسارتر، در جنگ جھانی دوم با حمل

ست به مبارزه با يوست و در صفوف رزمندگان کمونيران، به جنبش مقاومت پيپس از فرار از اردوگاه اس. در آمد

  .اشغالگران نازی پرداخت

را منتشر ساخت، که از با » دوران مدرن« سوسياليستی ۀيان جنگ، خود را وقف نوشتن کرد، و نشريسارتر، بعد از پا

  .خ مطبوعات فرانسه به شمار می روديات تارين نشرينفوذتر

ع منتشر يق و گسترش داد و در سطحی وسات خود را عميان بحث ھای داغ پس از جنگ بود که سارتر نظريدر جر

اسی واکنش نشان داد، يدادھای مھم اجتماعی و سياسی و فرھنگی، در برابر رويھی از مقاالت سوی با نشر انبو . ساخت

  . به بار آوردیو با ھر مقاله، در محافل فکری و روشنفکری تحرک زياد

 است که انجام می ئی تمام کارھامسؤولا، ين دنيانسان با آمدن به ا. انسان محکوم به آزادی است«: سارتر، می گفت

  ».دھد

سارتر، به . ده انديسم در نوسان ديسم و مارکسياليستانسيان اگزيشه و آثار او را مياری از منتقدان سارتر، انديبس

  .  بشر می ديدئیلوژی، بلکه به عنوان علم رھائومارکسيسم نه به مثابه ايد

ن يوی، ھم چن. حمله کردسارتر با نوشتن رشته ای از مقاالت، به خفقان حاکم در اتحاد شوروی و متحدان آن سخت 

  .صريحا محکوم کردرا ، ١٩۶٨ و اشغال چکسلواکی را در سال ١٩۵۶تجاوز ارتش شوروی به مجارستان در سال 

س می شد، اما ين سطوح آموزشگاھی تدرين که متون فلسفی او در عالی تريبا ا. ن نبوديلسوفی برج عاج نشيسارتر، ف

ان يگو با روشنفکران ناراضی، دانش جو و از گفت. ان و تظاھرات بودابيزه و بحث و کافه و خراخود او مرد مب

  .معترض و کارگران اعتصابی خسته نمی شد

دگاه ھای وی، ھمواره سرشار يد. ط موجود، در سرشت ھر روشنفکر واقعی استيد سارتر، اعتراض و نفی شراياز د

ان می يود را با نژادپرستی، استبداد و استعمار بن خياديسارتر، در ھر فرصتی مخالفت بن. از صداقت و بی باکی است

به کوبا سفر . ر دفاع کردياز استقالل طلبان الجزا. ت می کرديقا حمايفراا و ي بخش در آسئیاز جنبش ھای رھا. نمود

  .کردش يکا ستايمراتنام در برابر ارتش ي مردم وۀاز مقاومت مسلحان. ون کمونيست پرداختيبانی از انقالبيکرد و به پشت

ت از انتشار روزنامه ھای چپ و کمونيست، از يوی، در حما. ان در ھمه جا و برای ھمه دفاع کرديسارتر، از آزادی ب

  . حمايت می کرد... ست و يجوانان آنارش
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 ادوارد سعيد منتقد و روشنفکر و نظريه پرداز فلسطينی تبار، روشنفکر را انسانی گيتی باور می داند که نبايد اجازه دھد

تالش برای حفظ «: وی، می نويسد. باورھای ايدئولوژيک و مذھبی در قضاوت ھا و کارھای تحقيقاتی اش دخالت کند

يک معيار جھان شمول و منحصر به فرد، به عنوان مايه ای اصلی، نقش مھمی را در توصيف من از روشنفکر بازی 

  )٢(» .صوصی و اکنونمی کند، يا ترجيحا ارتباط متقابل مابين جھان شمول و بومی، خ

از نظر ادوارد سعيد، جھان شمول بودن يعنی پذيرش خطر برای فراتر رفتن از يقين ھای ساده ای که پيشينه، زبان و 

جھان شمول بودن در . مليت برای ما فراھم آورده اند، و در بسياری از موارد مانع درک حقيقت ديگران می شود

 جھانی که به نفع ۀ وجو و حمايت کردن از ارزش ھا و معيارھای شناخته شدمباحث اجتماعی و سياسی به معنای جست

روشنفکری که جھانی فکر می کند ھمه دستاوردھای بشری را دستاوردھای خودش می . اکثريت شھروندان جھان است

  .داند و به پاسداری از آن ھا برمی خيزد

ويژگی ھائی «: دش به اين پرسش چنين پاسخ می دھدويژگی ھای روشنفکر چيست؟ و خو:  می کندسؤالادوارد سعيد، 

لف زبانی که سعی می کند ؤدر تبعيد و در حاشيه، آماتور و م: را که من برای روشنفکر بر می شمرم، عبارتند از

چنين روشنفکرانی نه شغلی دارند که در حفظ آن بکوشند و نه سرزمينی که آن را تقويت و . حقيقت را به قدرت بگويد

بنابراين ھيچ راه فراری از اين . ند و صريح در صحبت ھای خودا اخاللگرپس اساساً .  و بومش پاسداری کننداز مرز

واقعيت ناگزير وجود ندارد که ايفای چنين نقشی از جانب روشنفکران، نه دوستان بلند پايه ای برای آن ھا خواھد 

   ».ن خواھد آوردگذاشت و نه افتخارھا و مقام ھائی رسمی برای آن ھا به ارمغا

چنين وظيفه ای . من شک ندارم که روشنفکر متعلق به طرف ضعيف و بی نماينده است: سعيد، بر اين عقيده است

، انرژی نيرومند، و ھم چنين تالش سخت و پيچيده ای برای برقراری موازنه ئیدشوار است و انجام آن به واقع گرا

حرفه ای که از ديدگاه سعيد، .  عمومی داردۀاش کردن حقايق در حوزميان مشکالت فردی در مقابل وظايف ترويج و ف

  .اگر چه لزوما باعث شھرت فرد نمی شود اما نيرومندی و پيچيدگی آن باعث غنای فرد می شود

 کنونی خطری که روشنفکران را تھديد می کند گرايش و طرز برخوردی است که او آن را ۀسعيد می گويد در جامع

. ی گری آن است که روشنفکری خود کاری برای امرار معاش تلقی شودئمنظور از حرفه .  نامدی گری میئحرفه 

ی خود را ئکاری که در ساعات معينی از روز ھم چون ھر کار ديگری صورت می گيرد و آداب و اخالق حرفه 

 وضع موجود ۀته شدچنين روشنفکری نه وضع را به ھم می زند و نه از سنت ھا و نرم ھای پذيرف. رعايت می کند

 فردی است غيرجنجالی، او سعی می کند خود را قابل عرضه به بازار و نيز شايسته معرفی کند و نتيجتاً . تخطی می کند

، مھارت، و خواست روشنفکر ئیاو چھار نوع فشار را از طرف جامعه مطرح می کند که با توانا. غيرسياسی و ابژکتيو

يعنی ميل به حرکت . ابل با آن چيزی قرار می گيرند که او آن را آماتور گری می نامداين فشارھا در تق. در تقابل است

 خاموش ناشدنی به منظری وسيع تر، به برقراری ارتباط از ميان ۀنه برای سود يا پاداش، بلکه برای عشق و عالق

ه ھا و ارزش ھا، علی رغم  اختصاصی و اھميت دادن به انديشۀخطوط و موانع، به عدم قبول وابسته شدن به يک رشت

  .محدوديت ھای يک حرفه

ی گری ئوی اولين اين نوع فشارھا را تک رشته کاری يا تخصصی شدن؛ فشار دوم کيش کارشناسی؛ فشار سوم، حرفه 

و کشيده شدن اجتناب ناپذير به طرف قدرت و آمريت؛ و فشار چھارم و آخر قدرت ھای موجود در جامعه مدنی مانند 

 آن روشنفکر برای به دست آوردن و حفظ کردن سھم ۀاست و در نتيج... ع بزرگ، بنگاه ھای انتشاراتی واحزاب، صناي

  .بيش تری از بازار، پژوھش و امتياز دادن به آن تحت کنترل قرار می گيرد

. ت دارداين ھنر شکل ھای متفاو. ھنر او ھنر تجسم است. ادوارد سعيد، براين باور است که روشنفکر يک ھنرمند است

وصيت مشترک خص. تلويزيون ظاھر شدن و غيره از جلوه ھای اين ھنر است سخن گفتن، نوشتن، تدريس کردن، جلو
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 وی، روشنفکر با ۀبه عقيد. اين جلوه ھا اول از ھمه فھم آن و بعد تعھد، خطر، جسارت و آسيب پذيری آن ھا است

ازاين رو، در حاشيه می . ھی و بررسی ھای جديد استچرا که مانع تجددخوا. ھنجارھای غالب و مستولی می جنگد

  .ماند و با قدرت نمی آميزد تا بتواند ھميشه منتقد جريان ھای خالف آزادی و عدالت باشد

 تاريخ ايتاليا به اين نتيجه می رسد ۀ، در پژوھش ھای خود دربارئیآنتونيو گرامشی منتقد و روشنفکر کمونيست ايتاليا

 اصلی نقش ضروری خود در دنيای توليد اقتصادی به وجود می آيد، يک يا بيش از ۀکه بر زمينکه ھر گروه اجتماعی 

 اقتصادی بلکه ۀيک قشر روشنفکر را به وجود می آورد که به او انسجام می دھد و او را از نقش خود نه تنھا در زمين

  .در زمينه ھای اجتماعی و سياسی آگاه می کند

 وسايل توليد نيستند، يعنی کسانی ۀن بين مالکان وسايل توليد و کسانی که مالک و سازندوی، معتقد است که روشنفکرا

آن ھا در کسوت داروساز، حقوقدان، معلم، . که نيروی کار خود را به مالکان ابزار توليد می فروشند، واسطه می شوند

يس، دانش توليد نمی کنند بلکه برای لوکشيش، پزشک، دانشمند، محقق، تکنيسين و مھندس، در مقام نظامی، قاضی و پ

منضبط کردن جسم و ذھن در خدمت قدرت ھای موجود اطالعات را منتشر می کنند و يا از انتشار اطالعات جلوگيری 

در واقع آن ھا ضامن . آن ھا به رضايت و توافق گروه ھای تحت ستم با وضع موجود ياری می رسانند. می کنند

  )٣. (بر کل جامعه اند حاکم ۀبرقراری ھژمونی طبق

ثر بر جريان ؤتا آن جا که به جريان روشنفکری ايران برمی گردد يکی از مھم ترين شخصيت ھای ايرانی م

او که اھل تبريز ولی مقيم گرجستان روسيه بود، با اين . بود) آخوندوف(روشنفکری ايرانی، ميرزا فتحعلی آخوندزاده 

اين کتاب را می توان بيانيه ای .  آن ھا مکتوبات جالل الدوله استۀز جملحال کتاب ھای مھمی به فارسی نوشت که ا

رنسانسی در بازگشت به ارزش ھای ايرانی و اعتراضی بر .  ضد سنت ھای ايران عصر قاجاری دانستهشورانگيز ب

  )۴. (ئیانديشه ھای رايج ايران در سنجش با انديشه ھای اروپا

از يک طرف اوليای دين اسالم با شدت «:  را طرح کرده استسؤالمعه اين جا» سنت و تجدد«آخوندزاده، در برزخ 

. کنند که ما دين و ايمان را بايد ترک نکنيم تا اين که از اميد حيات اخروی و سعادت سرمدی محروم نشويم  میتأکيدتمام 

م و علم تحصيل ئي بيرون بيازنند که ما بايد از عالم بربريت و جھالت  و حکمای اروپا فرياد می ءاز طرف ديگر علما

  .بکنيم و سيوياليزيسيون بيابيم

اگر به حرف اوليای دين اسالم گوش بدھيم بايد ال محاله از انوار علوم و سيوياليزيسيون محروم بشويم چنان که ھستيم و 

در شوق  و حکمای اروپا گوش بدھيم در اين صورت خداحافظ دين ما و آرزوھای شيرين ما که ءاگر به حرف علما

خوشا به . شود خود زايل می  در اين صورت اميد حيات اخروی و سعادت سرمدی خودبه. داريم ديدار حوران بھشت می 

 » .آيد  اما به نظر محال می.حال آن کسی که اين دو حالت متناقضه را در خود جمع تواند کرد

اما يکی از بزرگ ترين گرفتاری . دانست می آخوندزاده، از يک قرن قبل جمع شدن سنت و تجدد را با يکديگر محال 

  .خواست اين دو گرايش متضاد را با يکديگر جمع کنند  ھا می  ھای روشنفکری ايران اين است که در تمام اين سال

در اواخر دوران ناصرالدين شاه روزنامه ھای ممنوعه که در خارج از کشور به چاپ رسيده و در داخل ايران مخفيانه 

به ويژه سه شخصيت، ميرزا آقاخان کرمانی، ميرزا ملکم خان و . نقش مھمی در جريان روشنفکری داشتندپخش می شد 

از .  رنسانس ايرانی و روشنفکری بود سامان دادندۀادبيات مشروطه خواھی ايران را که بر پاي) ۵(طالبوف تبريزی 

 و کتاب ھای ديگری که در نقد تاريخ ايران »سه مکتوب«ميان اين سه آقاخان کرمانی به ويژه با کتاب جنجالی خود 

آقاخان مقيم استانبول بود و در روزنامه ھای آوانگارد آن زمان .  تاريخ ايرانی را بنياد بگذاردۀداشت، تالش کرد فلسف

ژه او از آثار روشنفکران و فيلسوفان مدرن فرانسوی و انگليسی به وي.  قانون و روزنامه اختر قلم می زدۀيعنی روزنام
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 به دستور مظفرالدين شاه قاجار اعدام شد و شايد بتوان او را نخستين آقاخان نھايتاً . روسو، ولتر و اسپنسر بھره گرفت

  )انديشه ھای ميرزا آقاخان کرمانی: فريدون آدميت. ( ايران دانستۀروشنفکر اعدام شد

ھا و انتشار  ده بودند و با پخش اعالميه در اين دوران، گروه ھای روشنفکر در نھادھا و انجمن ھای مخفی متشکل ش

  . کردند ھا افکار خود را منتشر می روزنامه 

ھم چنين شخصيت ھای مھم جريان روشنفکری ايرانی پس از مشروطه از جمله می توان از صادق ھدايت، احمد 

شيج، فروغ فرخزاد،  بھار، ميرزاده عشقی، ايرج ميرزا، عارف قزوينی، نيما يوءکسروی، فرخی يزدی، ملک الشعرا

روشنفکرانی که مھم ترين نقش را در تحوالت سياسی و اجتماعی . نام برد... احمد شاملو، سيرجانی، مختاری، پوينده و

  .ايران بر دوش داشتند

  ترين چھره از شاخص .  اسالمی به دست دھند- ھای روشنفکری  برخی از روشنفکران نيز کوشيدند تا تلفيقی از آموزه 

...  توان به علی شريعتی، مھدی بازرگان، عبدالکريم سروش، مرتضی مطھری، جالل آل احمد و ن جريان، میھای اي

  .  کردندء حکومت اسالمی نقش مھمی ايفائیاين گروه نويسندگان، در مبارزه با حکومت پھلوی و برپا. اشاره کرد

، تندترين حمالت را به جريان »ت روشنفکراندر خدمت و خيان«و » غرب زدگی«جالل آل احمد، به ويژه با دو کتاب 

 شيخ فضل هللا ۀاو، حتی پا فراتر از روشنفکران دينی گذاشت و دربار. روشنفکری مترقی و سکوالر ايران داشت

من نعش آن بزرگوار را بر سردار ھم چون «:  مردم، نوشتن درجه يک انقالب مشروطيت و آزاینوری، اين دشم

» .المت استيالی غربزدگی پس از دويست سال کشمکش بر بام سرای اين مملکت افراشته شد دانم که به ع پرچمی می

)۶(  

ل احمد، مھم ترين اتھام روشنفکران معاصر ايران را غرب زدگی سھوی يا خيانت آمرتضی مطھری نيز ھم چون 

  )٧. (عمدی به اسالم و ايران می دانست

نيز ھمانند فمينيسم اسالمی وارد فرھنگ سياسی و » مذھبی«نفکر البته پس از به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، روش

  .  ند و در مقابل ھم قرار دارندادر حالی که روشنفکر و فمينيسم با گرايشات مذھبی در تضاد. اجتماعی ايران شد

وم و معنای د) ٨(دانسته است » نوگرای« دھخدا که روشنفکر را ۀيکی از معانی اصطالحی ارائه شده در لغتنام

به » فرد معتقد به نقش و ارزش دانش و فرھنگ در پيشرفت جامعه و بھروزی مردم«فرھنگ معاصر فارسی يعنی 

  )٩. (ھمين معنا اشاره دارد

 بشر، از روشنفکر مرتجع و روشنفکر مترقی نام برده ئیکارل مارکس، بنيان گذار سوسياليسم علمی، يعنی علم رھا

يکی اين که ما به عنوان موجودات انسانی در ھر نظام اجتماعی که زندگی کنيم، .  داردتأکيدمارکس بر دو نکته . است

توليد ارزش مصرفی و وسايل مادی مفيد و الزم برای زندگی به (ديگر و رابطه با طبيعت  نيازمند روابط متقابل با يک

اما در ھمين جا مشخص که تقسيم . داريم شرط حيات انسانی ن ھستيم و گريزی از اين دو پيش)  تقسيم کار اجتماعیۀوسيل

در حالی که .  توليدی نيست ۀ داران  به معنای ضرورت روابط سرمايهکار اجتماعی و توليد مادی حيات انسانی، لزوماً 

توليد و روابط » نوع« زندگی اجتماعی انسان است اما » ھويت درونی شده«شرط فراتاريخی، بخشی از  اين دو پيش 

  .ند ار و تحوليي ھای تاريخی ھستند که قابل تغ ترتيبتوليدی سلسله 

 کند، و سعی  داند که واقعيت مادی و اجتماعی را تحريف می  مارکسيستی، ايدئولوژی را يک آگاھی دروغين می  نظريه

يفی، و با چنين تحر.  آنان اختصاص داده است  داری به  کند مردم را در ھمان جايگاھی نگه دارد که نظام سرمايه می

  . وجود دارداً  طوری ببينند که واقع توانند روابط توليد را ھمان مردم نمی
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 بنياد اقتصادی است و کارکرد آن مشروعيت ۀتساخخود آن بر:  ھای روساخت است بنابراين، ايدئولوژی يکی از جنبه

و ديگر ابعاد فرھنگ، چه می  سياست و دين و ادبيات  ۀ سازد که دربار ايدئولوژی مشخص می. بخشی به آن بنياد است 

 .توان انديشيد و باور داشت 

 غالب اقتصادی توليد وابسته ھستند، و ھستی و ادامه ۀگويد آن ھا به شيو  ھا اما خودبنياد نيستند؛ مارکس می  ايدئولوژی

  . کنند  غالب را توجيه میۀيافتن اين شيو 

ھا به نفع شخصی   کند و در سودسازی، ميل انسان  ويج میبرای نمونه اخالق کاری پروتستانی، ارزش کار سخت را تر

 دينی  ۀی يک وظيفئيجو بنابراين چنين منفعت . داند پروتستانتيسم چنين اخالقی را خواست خدا می . گيرد را ناديده می 

 .است

بايد ساعات زياد و گويد کارگران  ی است که می  ھمان ايدئولوژي کسيستی، نمونهاخالق کاری پروتستانی، از منظر مار 

کارگری که به اين اخالق کاری متعھد باشد، کار سخت را خواست خدا و يک انتخاب آزاد . در شرايط سخت کار کنند

کند که کارگران را سرکوب می  ای از توليد را ترويج می  اما اين اخالق در واقع تحريف واقعيت است و شيوه. داند می

 آزاد است اما در واقع از خودش ھيچ اراده  ۀکارگر در اين توھم است که دارای اراد. دکند تا صاحبان سرمايه نفع ببرن 

 .ای ندارد 

دين، افيون توده «:  توان ديد ش مین است، که آن را در جمله معروف دي مارکس بر ماھيت ايدئولوژيکتأکيدترين  بيش 

 ھای اين دنيا  ھا و ستم  عدالتی  دھد تا بی رت را می  گويد دين وعده پاداش و عدالت در جھان آخ اين جمله می» .ھاست 

 .پذير سازد را تحمل 

که کار ( حاکم ۀ شده عليه طبق  ھای سرکوب دھد، با اين کار مانع شورش توده دين وقتی عدالت را به آخرت حواله می 

ھا و  ن ئي شود که متون مقدس و آ طور شايسته فھميده می پس دين زمانی به .  شود می)  کند  کارگر را استثمار می ۀطبق

 .ويژه در شرايط اقتصادی توليد قرار داد  ھای دينی را در شرايط مادی فرھنگ و به  ديگر پديده

 و اقتصاد آزاد و تضاد  داری  سرمايه  تم و سرکوب ھا و استثمار تبعيض ھا و س  به  بود که رايطی ش  در چنين مارکس،

 از  گيری  خود و دوران خود، با بھره   و فلسفی وی، با بھره گيری از ذخاير فرھنگی.  پرداخت  از آن  ناشی طبقاتی

.  دھد  ارائه  مناسب  حل  نمايد و راه  معاصر خود را تئوريزه  کوشيد تا مسائل  و فويرباخ و نقد آن ھا  ھگل ھای آموزه

 آورد و در   دنبال  را در سطح جھانی به  کارگران طبقاتی- بيستم، حرکت ھای سياسی   قرن  اول ۀ مارکس، در نيمۀانديش

  . گذاشتتأثير ايران نيز ۀجامع

و در واقع بخشی از روشنفکران .  ايران نيز شکل گرفتۀ مشروطيت، مشکل روشنفکری جامعۀ از ھمان دوراً تقريب

چنين . عاب اسالمی دھندکردند مفاھيم تجدد و نوآوری را با سنت ھا و موازين اسالمی تطبيق داده و رنگ و ل تالش 

انقالب مشروطيت و تحوالت آن دوره سبب شد که از اما پس . کاری بدون بروز جدل ھا و تناقضات بسيار ممکن نبود

 حزب توده و کسانی چون آل احمد و ی از ملی و نھضت آزادی و حتی بخشۀاما بعدھا جبھ. اسالميون ضعيف تر شوند

ضعيف شده بود و در جدال و ان که با انقالب مشروطيت به شدت  ايرۀدر جامعشريعتی تالش کردند مجددا اسالم را 

  . ايران زنده کنندۀکشمکش مشروعه و مشروطه، تجدد غالب شده بود دوباره در جامع

 ما، به فخرفروشی، رقابت ناسالم، خودمحوربينی روی آورده اند و اھميت ۀانه امروز اغلب روشنفکران جامعمتأسف

 ما، ھمکاری و ھم فکری و رفاقت و کار جمعی ۀامروز در ميان روشنفکران جامع. الت جامعه نمی دھندچندانی به تحو

گوی مستمر و دوطرفه نقد را  و اگر کسی در تبادل نظر و گفت. و نقد و بررسی و معرفی بسيار بسيار ضعيف است

 .نپذيرد دچار خودشيفتگی و به تبع آن دچار از خودبيگانگی می گردد
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 نقد و ۀدر عرص. حل اساسی نمی گردند و بيش تر دچار روزمرگی ھستندھای   روه از روشنفکران، به دنبال راهاين گ

  .س و نااميدی را در جامعه بازتوليد می کنندأنظر فعاليت جدی فرھنگی و اجتماعی ندارند و اغلب ي

 ادش ھم دچار خودسانسوری و حتدی خوبه اين ترتيب، اگر روشنفکر ايرانی اسير سانسور و خفقان است تا حدو

 کند برخی روشنفکران ايرانی نيز با برخوردھای  يعنی ھمان طور که حکومت سانسور می. سانسور ھم فکرانش است

غيرمنصفانه ای که به اطرافيان و توليدات ھم فکران خود دارند به نوعی مانع رشد خالقيت ھای فرھنگی و اجتماعی به 

روشنفکران ما، به ايده ھای نو و فعال و . ند زمينه ساز سانسور ا، فرھنگی ھستندۀن عرصويژه در نزد نيروھای جوا

 . کنند برای فعاليت خود و ديگران ايجاد نمی  جوان روی خوش نشان نمی دھند و فضای سالمی 

 و در ارزيابی از روشنفکر ايران، عالوه بر خومحوربينی و برج عاج نشستن و کيش شخصيت، از خودبيگانگی

برای مثال، اگر روشنفکران ما به ياد بياورند که حکومت اسالمی ايران، سی و چھار . فراموشی تاريخی را نيز شاھديم

 به سر جامعه، از جمله فرھنگ و ادبيات و تاريخ و خود روشنفکران آورده است؛ از حمله به ئیسال است چه بال

 خلخالی با فرمان خمينی، حمالت پی ئی، دادگاه ھای صحراچستان و خوزستان و ترکمن صحرالوکردستان و سيستان ب

در پی به رسانه ھا، تجمعات، سازمان ھا، تشکل ھای دمکراتيک مردمی و از جمله حمله به دفتر کانون نويسندگان 

 نخست حاکميت جمھوری ۀ سانسور و خفقان نفس گير دھن و حاکم کرد۶٠ايران، اعدام سعيد سلطانپور در سال 

 دوره، تحت تعقيب قرار دادن مداوم نويسندگانی که آن ھاشمی رفسنجانی و چکونگی کشتن سيرجانی درۀدوراسالمی، 

 به دره فرستادن اتوبوس نويسندگان و شاعرانی که راھی ۀئط کردند، طرح توء نفر را امضا١٢۴ معروف به ۀبياين

» اصالح طلبان« قدرقدرتی ۀدر دور... ريف وارمنستنان بودند توسط وزارت اطالعات، ترور مختاری، پوينده، مجيد ش

 قتل ھای زنجيره ای، تشديد سانسور و خفقان و ۀبه رياست محمد خاتمی، زندانی کردن ناصر زرافشان وکيل خانوا

دگان خدا،  اين که در اين ممکت نمايننھايتاً . و اکنون نوبت آخوند روحانی رسيده است...  احمدی نژاد و ۀاعدام در دور

 کانون نويسندگانش دفتری برای خود داشته باشد؟ ھم اکنون ھزاران صفحه از توليدات فرھنگی اداده نمی شود حتاجازه 

پس چه اتفاقی افتاده است که برخی ... و ادبی نويسندگان ايرانی توسط حکومت اسالمی، به تيغ سانسور سپرده شده اند و

  !د حسن روحانی، جانشين احمدی نژاد ھورا می کشند؟ ما، اين چنين شتاب زده به آخونۀاز روشنفکران جامع

ر درآمد داشته که يک ثروت افسانه ای ال ميليارد د٧٢٠رياست جمھوری احمدی نژاد، ايران حدود سالۀ  ھشت ۀدر دور

حدود يک .  ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر رفتند۵٠يد اما با اين وجود در اين دوره، بيش از آبه حساب می 

   ٧٠در اين دوره، بيش از .  ميليون نفر برآورد کرد٨سال پيش کميسيون اجتماعی مجلس حکومت، آمار بی کاران را تا 

در ھمين دوره، دست مزدھا به سه مرتبه بيش تر زير . درصد کارگران، دارای قراردادھای موقت و سفيد امضاء شدند

 ۀدر دور. اچيز، خانواده ھای کارگری را پريشان کرده استخط فقر رفت و عدم پرداخت به موقع ھمين دست مزدھای ن

  .احمدی نژاد، سانسور و اختناق، شکنحه و اعدام زندانيان، شديدتر شد

چند سال  شود که   ھای حکومت اسالمی ايران، زندانی ھستند و گفته می نگار در زندان  روزنامه ٢۶ کم  اکنون دست ھم 

 ھای  نگار ايرانی ھم با وثيقه تعدادی روزنامه . اند  نگار ايرانی کشور را ترک کرده   روزنامه۵٠٠اخير، نزديک به 

  . خود ھستندئیسنگين در انتظار صدور يا اجرای احکام قضا

  .قرار دارد١٧۴  کشور جھان در جايگاه١٧٩ سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران در نقض آزادی بيان، بين ۀبه گفت

 نگاران و غيره بسنده نمی  نگاران، وب ن سياسی، روزنامه بر اين اساس، حکومت اسالمی، تنھا به زندانی کردن فعاال

 برخی از اکند و حت ايران ھم فشار وارد می ھای آن ھا در داخل و خارج از   جديد، بر خانواده ئی ھا کند و با ابداع روش 

  .و تجازو جنسی به قتل می رساندزندانيان را زير شکنجه 
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مرکزی از  گزارش بانک .  درصد را پشت سر گذاشت ۴٠تورم توليد : ، نوشت١٣٩٢ ]سرطان[ تير ماه٢٠شنبه پنج

 رسيده و ۴۴٨/٨ دھد که اين شاخص به عدد   جاری نشان می  سال]ثور[شاخص بھای توليدکننده در ارديبھشت ماه

  . رفته استدرصد باال نسبت به ماه قبل خود دو

  : به عصر ايران، در رابطه با گرانی سرسام آور داروھا گفته اندئیگو و برخی از شھروندان در گفت

 ھزار تومان خريد ١٢ ھزار تومان که اين ماه ۶تا ماه پيش انسولين می خريديم .  من و خواھرم بيماری ديابت داريم-

  .کرديم

جالبه که نوار تست قند خون .  ھزار تومان۴۵تومان که اين ماه شده  ھزار ٣۵نوار تست قند خون می خريديم ھر عدد 

  . ھزار تومان فروش می رفت٣۵ الی ٣٢ تومان بود با قيمت ۴٠٠٠ و ٣٨٠٠ر الزمانی که د

اين جدای از ھزينه داروھای پدرم می باشد که دچار .  ھزار تومان می فروشند۴۵ ھست با قيمت ٣٢٠٠ر الاالن که د

 داروھای ما در ھر ماه ۀھزين! را با قيمتی که خود بھتر می دانيد مصرف می کند… وده و پالويکس و ناراحتی قلبی ب

  . می باشد…  پزشک و ۀ ھزار تومان به جز ھزين٣٠٠

 يک ماه است نتوانسته داروھای محمود استاد محمد نويسنده و کارگردان با سابقه تئاتر کشور،: خبرگزاری ايلنا، نوشت

 داروی مورد نياز از طريق ۀاين شرايط موجب شده فرزند او ناچار شود برای تھي. د را تھيه کندمورد نياز خو

  . ميليون تومان در ماه را به اين خانواده تحميل خواھد کرد٢٠ای بيش از  کشورھای خارجی اقدام کند که ھزينه 

 نويس و کارگردان پيشکسوت تئاتر  نامه ايش نم) فرزند محمود استاد محمد(به گزارش خبرنگار ايلنا، مانا استاد محمد 

 ھم مسألهخير، :  داروھای موردنظر شده است يا خير، گفتۀ که سرانجام موفق به تھيسؤالکشور، در پاسخ به اين 

پدر مدت يک ماه است که نتوانسته داروھای خود را مصرف .  چرخد چنان به روال سابق است و در بر ھمان پاشنه می

ھای مورد نياز را برای ايشان تھيه ارو کنم ما به ھر صورت که شده بايد د جه به شرايط موجود فکر میکند اما باتو

 .کنيم

 ھای متفاوتی  کشورھای مختلف قيمت:  بسيار سرسام آور قيمت داورھای مورد نياز اظھار کردۀوی، با اشاره به ھزين

عدد دارو که تنھا کفاف يک ماه مصرف را می ١٢٠رای خريد  کنند اما آن چه تا به اين لحظه قيمت گرفتيم ب ارائه می

  . ميليون تومان بپردازيم٢۶ تا ٢٠دھد بايد چيزی بين  

شنبه و تنھا طی دو روز، روزھای يک نفر ١١ ساالری،   مردمۀھای چاپ ايران، از جمله روزنام به گزارش روزنامه 

 ميان سه نفر در اردبيل، سه نفر در کرمانشاه و پنج نفر در از اين. اند ، اعدام شده ١٣٩٢ تير ماه ١٧ و ١۶دوشنبه 

  . نفر از آن ھا قاچاق مواد مخدر اعالم شده است٧قزوين اعدام شده که جرم ھفت 

 اند که اين افراد شھروند   نفر ديگر نيز طی روزھای اخير در ايران اعدام شده١٢ شھروند ايران، ١١عالوه بر اين 

فارت افغانستان در تھران، با انتشار اين خبر اعالم کرده است که اعدام اين افراد در رابطه با س. اند افغانستان بوده 

  .جرايم مواد مخدری صورت گرفته است

حکومت اسالمی، برای زھرچشم گرفتن از جامعه و جلوگيری از اعتراضات مردمی، ھم چنان رعب و به اين ترتيب، 

ن از شھروندان ايرانی و يا  حکومتی، در ھمين ھفته ھای اخير، ده ھا تیابنا به گزارش رسانه ھ. وحشت می آفريند

 نفر طی ٢٠ خبرھا از ايران حاکی از اعدام بيش از . مقيم ايران در زندان حکومت اسالمی به دار آويخته شده اندافغان

  .اند چند روز اخير در کشور است و اغلب اين افراد به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده

جناحی از حکومت .  ماستۀ مھم را در اين جا ضروری می دانم و آن داستان اصالح طلبی در جامعۀمسأل به يک أکيدت

چرا که رفرم و .  نيستندتاسالمی و عناصر آن خود را اصالح طلب می نامند به معنای واقعی اصالح طلب و رفرميس
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 ۀری در جھت بھتر شدن وضعيت مردم در ھمييه تغاصالحات نه به معنی تقسيم قدرت بين جناح ھای حاکميت، بلک

  .عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھم چنين آزادی ھای فردی و جمعی است

را » روشنفکران منحط« ھيتلری به راه می افتاد و کتاب ھای ۀلمان نازی جشن ھای کتاب سوزان در ھمه جای پھنادر 

لمی به جای لمانی فاھنوز از دوران فاشيسم . دچار شعف توصيف ناپذيری می شدند ئیمی سوزاندند؛ از چنين نمايش ھا

و پيرو »  فرھنگ را می شنوم، اسلحه ام را بيرون می کشمۀوقتی کلم«: مانده که در آن افسری بسيار آراسته، می گويد

ا روشنفکران را با يک تير اين کار اسلحه را بيرون می کشد و در ژستی نشان می دھد که آماده است دشمنان مردم ي

  .، نيز در حکومت اسالمی ايران تکرار کرده اند... ھمين سخن را شخص خمينی و رحيم صفوی و.خالص کند

 حکومت تأسيس خود، يعنی فقط چھار ماه پس از ١٣۵٨ سال ]اسد[ مرداد ماه٢۶ ۀرخؤخمينی، در بخشی از سخنرانی م

 عمل یم، به طور انقالبيار فاسد را خراب كردين سد بسيم و ايد را شكستم فاسياگر ما از اول كه رژ«: اسالمی، گفت

سای آن ؤم و ريل كرده بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيم، قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديكرده بود

 را به سزای خودشان سای آن ھاؤم و ريم و حزب ھای فاسد را ممنوع اعالم كرده بوديده بوديھا را به محاكمه كش

ن يم، اين را درو كرده بودين و فاسديم و مفسديدان ھای بزرگ برپا كرده بوديم و چوبه ھای دار را در ميرسانده بود

ز عذر می خواھم، خطای خودمان را عذر می يشگاه ملت عزيشگاه خدای متعال و از پيمن از پ. ش نمی آمديزحمت ھا پ

ست، يست، ارتش ما انقالبی نيم، دولت ما انقالبی نيما مردم انقالبی نبود. خواھمخطای خودمان را عذر می . خواھم

اگر ما . ستميستند، من ھم انقالبی نيست، پاسداران ما ھم انقالبی نيست، شھربانی ما انقالبی نيژاندارمری ما انقالبی ن

م ، تمام جبھه ھا را يمنوع اعالم می كردتمام احزاب را م. ن ھا اظھار وجود كننديم ايم، اجازه نمی داديانقالبی بود

و . ن اشتباھی كه كردميو من توبه می كنم از ا! نيو آن حزب هللا، حزب مستضعف! ك حزبيم، يممنوع اعالم می كرد

نند ما به طور انقالبی با آن ھا يران كه اگر سر جای خودشان ننشين قشرھای فاسد در سرتاسر ايمن اعالم می كنم به ا

  )١٠( »...ميعمل می كن

لمان به فاشيسم چگونه بوده است؟ آيا آن ھا تالش می کردند جناحی از حکومت ا ۀآيا برخورد روشنفکران آن دور

فاشيسم را در مقابل جناح ديگر تقويت کنند يا با کليت آن مخالف بودند؟ آيا جنايات حکومت اسالمی ايران، کم تر از 

 ابعاد کشتار نيست، بلکه حتی ھر حکومتی در قوانين خود حکم ۀر مقايسبحث بر س. ستالمان نازی اجنايات حکومت 

 اين است که سؤالبنابراين، . اد کمی را ھم اعدام کند يک حکومت جنايت کار و آدم کش استداعدام داشته باشد و تع

و احزاب سياسی حکومت اسالمی تا کی و تا چه اندازه جنايت کند تا بخشی از روشنفکران و شخصيت ھا و سازمان ھا 

  !لمان نازی و غيره شرم بشريت استا ما، بپذيرند اين حکومت ھم چون حکومت ۀبه اصطالح اپوزيسيون جامع
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